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మంటపం డంపలపయం యయ 0. 
ETT వానా వావ నానా వాత స తపాల 

ర శయం అయం బడే, ETN AEN EA తనము వసుం ఈగ Yas కనీ wet తనే chs యేం 

అంకితము. 

అంధ్రభాపా భివృద్ధికె తమశక్తికొలంది పాటుపడు 

సకలమహసీియులకు 
నిగ్చోంథంబు 

గృఠజ్ఞతా వూర్వముగ 'సమర్పింపంబడియొ. 



THAN గారా త A, 
సిగ! ల TOWERS 

At 

FLAT 501, "దిగ గ్ర 
MUSHIRAB AP iss లం Ff 

దేశాభివృద్ధికి భాషాభివృద్ధి యం న్య BESO oD sit 
శప ఇంగ్లీసుచారి యభివృద్ధి కి వీలుకారణంబు లెనీకము 

ఆం|ధజనుల కొక విన్నపము, 

లున్నను "నందుకు వారిఫాషా ఖివృద్ధి యొక ముఖ్య కారణ మని విద్వాంసుల 

యఖి,ఫపాయ మై యున్నది. ఇంగ్లండు దేళకంబున( (బస్తుతు మున్న (గంధ 

సం్యగహాంబును వార్తాప(తిక లును -నేదో యొక దైవిక కారణము చే -సేండు 

లేకుండ నయ్యెచేని ఆదేశయు తన యాదిమయుగములోని య నాగరికతకు 

దిగు నని చెప్పుట యతిశయోక్తి గాశేరదు. ఇంగ్లండులోని వార్తాషతిక 

లాచేశమునకు మేలుగాని కీడుగాని కలుగజేయ సామర్ల ర్గ ము గల యొక 

స్వతంత్ర సామాజ్యముగ నెంచంబడు చున్న వి, ఇంగ్లీషు oe మగు 

శ లండన్ టయిమ్స్” ప(తిక యొక్క యను[గహమున్వు జర్శనీచ్యక వర్ణియు, 

నమెరికా దేశాధ్యతు(డును గోరుచుండెద రని మనము వినుచున్నాము. 

ఇట్టి మహిమ యాపతికకుం. గల్లుటనుం గారణం బేమి? ఆషిక 

చేయుచున్న బక దన్గూలక ముగా లోకులలోేం (బసరించు 

చున్న a నిందుకుం -గారణము లని వేలుగ6 జెప్పవలెనా? 

క | నా స లి టై | యనుశబ్దములు పర్యాయ 

పదము లని చెప్పనగు.' వాజయంబు (Literature) నం దగిన గంథములు 

అనినా శిశువుల వచ్చిరాని పలుకులవంటిది. చాలుని యస్పస్థషదములు 

శ్రొన్నిదినములకు స్పష్టములయినంగాని యొటుల వ్యవహారమునకుం బనికి 

రావో యటులనే ఫెషయం దన్ని విషయములనుగుటించిన (గంధసం[గవా 

మున్నంగాని యది జ్షూ నా భివృద్దికిని, అందుమూలకముగా దేశాభివృద్ధి కిని 

నుపషయోగపడ చేరదు. అట్లు (గంధసం[గహము లేనిఫెపయే తమమాతృ 

భాషగా గలజనులు శిశువులను బోలి యిజ్ఞానమునం దుండవలస్ వచ్చును. 

కాన చేళఫౌాపషల న ఖివృద్ధి చేయట దేళాఫిమానుల (పథమకర్ణవ్యము. 



vi 

హీందూ దేశములోని నూణాటుదేశభావలలాోం (బతిఫౌమను 2. 
చేయ (శమకంకైు నిదివఅ జే యఫఖీవృద్ధి జెందియున్న యింగ్నీ భాషను గాన్మి 

హీందూదేశమున కంతటికిని సామాన్య మైన సంస్క్టృృతఫా షనుగాని జను 

అకు విద్యాదానము చేయంగూడదా యని కొందటు వాదించుచున్నారు. 

కాని దేవభాష యగు సంస్క్టృృతంబునుు రాజభాష యగు నింగ్గిషును మన 

జేశములో నెంత విస్తారముగా వ్యాపించినను, అవి యెన్నటికిని దేళభా 

షలు .కా చేరవు. పండితుల మనివీంచుకొన6 గోరువారు కొందజుమా[ తము 

సంస్కృతము నభ్యనీంతురు ; రాజకీయోద్యోగముల శాళవడువారు మతి 

కొందటుమా త్ర మింగ్లీషు చేశ్చిదరు. సర్వజనుల క్లీభాషలు సాధ్యములు 

కావు. కాని జన సామాన్యమును ముఖ్యముగ స్త్రీలును విజ్ఞానము గల 
చారయినం గాని దేశము చనాగరికదేశముగా నెంచంబడుటకు వీలు లేదు. 

ఊన్నరస్థితియం దుండు కొందు జనులుమా[తము సావ్షరు లయి యితర 

జను లందటు నిరక్షరు లయి యున్న దేశము పెన రంగుబూయంబడి లోపల 

జేండతో. నిండియండు కొండపల్లి బొమ్మవంటిది. అట్టిదేళ మున్నతన్లి తి 
కెన్న(డును రాంజూాలదు. అందుల జనుల నందటిని విద్యావంతుల. జేయ 
టయే యిందుకు మందు. మైనం జెప్పంబడిన కారణములవలన నింగ్లీషు 
సంస్కృ తాదిపరభాషలలోే 'సర్వజనులను విద్యాంసులం జేయుట మిక్కిలి 
కష్ట సాధ్యము. ఆసంభ వ మనియు చెప్పవచ్చును. కాంబట్టి సర్వజనులక్రు క్షా 

నాభివృద్ధి కలుగవశలెనన్న చో వారివారిదేశ భావలమాలమునౌనే గలు గవ లెను. 
ఇదియు 6 “గాక యింగ్లీషు సంస్కృతము చదువుకొొన నిచ్భయు సామ్మ 

ర్భ్ ్టంబును గలవారికె(యూడ చేదియేని విషయము పరభావలో చేర్చికొనుటు 
క్షంతు స్వఫాపషలా చేర్నికొనుట సులభముగదా? జనులకు మొదట నెక 
డ్రైత్తభాష నభ్యసించుటక్తీ యెంతో కాలము పట్టును.. పీదపం గదా యా 
భావలోే నిశరవిషయముల చేర్చుట. ఉ దాహరణార్థము 'నంస్కృతేంబున 
గణితము నభ్యసింప వలెనన్న, మొదట సంస్కృతేమును బాగుగ నభ్యసించ్చి 



యందు వత్చ త్తిజ్ఞూనము సంపాదించి వీదపగదా గణితము చదువుటకుల 

(బౌరంభించవలెను. ఇంగ్లీషున నితరశాస్త్రముల నభ్యసింపవలయు ననినను 

యన మింత పరిశ్రమ చేయవలసి యున్నది. ఇంత (ద్రావిడ పాణాయామ 

మేల? ఎవరి మాతృఫొషలో వానికి జ్ఞాన దానము చేయయగూడదా ? 

అటుల6. జేయక (పస్తుతము మనవారు శాస్తృములన్నియు నింగ్లీషులోC (సై 
జదువుచున్నందున "నెంతయో యొుక్యడుకాలమును ఎక్కు-డు పరిశమ 

'య్కు చెక్కు_డు ధనమును వ్యయ బుగుచున్న వని యనేకవిద్వాంసుల య ఫి 

[పాయ మై యున్నది. (కు వేళపరీత్షకుం బెపరీక్షలకుం జదువు విద్యాష్థలకు 

నిబ్బంది లేకపోయినను, (బ వేశపరీక్షకుం (గిందితరగతులలో 6 జదువు వీల్లలు, 

భూగోళము (Geography), ఛూమితి (Geometry), పదార్థ విజ్ఞాన 

శాస్త్రము (Physics), రసాయనశా,సృ,ము (Chemistry) మొదలయిన ర్త 
శా స్త్మృయల నభ్యసించున పుడు నర్గము తెలియనందునను లేక తెలిసిన దాని 

నింగ్లీషులో మరల చెప్పం జేతకానందునను బు_స్పకముల (గ్రుడ్డిపాఠముచేసి 

"రీక్షల లాం గృతాష్ట లగుట మనము చూచుచున్నాము, ఈ శాస్త్రము 

“అన్నియు వారివారి మాత్ఫభిాషలలోే "నేర్పినయుడల చనాశాస్కములం జదు 

వుటకు. (బస్తుతీము పడుచున్నంత(శ్రమ పడ Ee ఆ సమస్త 

విద్యలను బేళఫాషలలో చేర్చి యొక యింగ్రీషుఫౌషమా[త్ము ద్వితీయఫెష, 

(Second Language) గా బోధించినయెడలం, |బస్తుతము (ప వేళపరీక్షకు. 

బోవు కటా సలు గల జ్ఞానమంతేయు (బై స్తుతేము పట్టుచున్న కాలములో 

చీగముకాలములో నే గడింపవచ్చునని మహారాన్ట్ర్వీయలు సిద్ధాంతీకరించి 
'యట్రిపాళళాలల నేర్పజచుచున్నారు. ఈ పాఠళాలలలో నిండియాా ఇం 

గ్గండ్ [కీస్ రోమ్ ఈదేశముల ఛర్మిత్రములును;, అంకగణితము (Arith- 

metic), వీజగణీతము (Algebra), నేఖాగణితము (Cecmetry), ఈగణిత 

ములును భూగోళము (Geography), పదార్థ విజ్ఞానము (Physics) 3 రసా 



ఇ అజ వ 
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'యనశా(్రము (Chemistry) మొదలయినశ్నా స్త్కములు దేళభాపలోే చేర్చం 

బడును, ఇంగ్లీషు ద్వితీయభొషగా "నేర్పంబడును. (పస్త్వతము హీందూదేళ 

మందు రాష్ట్ర యశిక్షణము (National Education), రాస్ట్రియవిళ్వ 

విద్యాలయము (National University) నుగుణించి జరుగుచున్న (పయ 

త్నములలో దేశభవలలలాే జనులకు జూన మొసంగుట యొక ముఖ్యాంశ 

మై యున్నది. కొని యిట్లు డదేశభాషలయందు వినిధ విద్యల జనులకు 

బోధించుటకు (6 (బారం ఫించుటకు6 బూర్వము నాఫెషలలో నన్ని విషయ 

ములనుగుణించిన (గ్రంథముల నిర్థింప వలయును, 

ఈయంశముల నాలోచించియే హీందూ దేశములోని బంగాళము మహో 

రాష్ట లము, హిందూస్థానము (యునైపెడ్ (పావిన్ ఇన్) “ముదలగుదేళ 

ములలోని జనులు తవముతమబేశఫపెషల తు సప ౯ పాటుపడుచున్నారు.. 

బంగా లీభౌషయందు ((ఫెంచ్చి యింగ్లీషు భాషలలోని యత్తమ కల్పిత. 

కథలను బోలిన కథలును, దేశచర్ని తంబులును (3115601165), వ్య క్రి దర్శితం 

బులును (Biographies), శా స్త్రయ (Scientific) (గంభంబులున్ఫు 
విజ్ఞాన (Philosophical)  [గంథంబులున్వు ఇంగ్లీషు ప్యతికలంబోలు 

నత్యు త్తమమాసపష్మతికలును, దేశాభిమానవూరితేంబు లగు నాటకములును 

అ సేకములుగలవు. ఇంతియ కాదు. వారు భాపాఖవృద్దిం జేసి చేసి (ప్రస్తుత. 
4 

మాఫెషయందు సెక (పచండ మైన విశ్వకోశమును (Encyclopaedia) 

గూడ నిరించియ న్నారు. విశ్వకోళము నించుటకు భాష యెంత యఖ 

క జెంది యుండవలయునో పండితులకు వేటుగ జెప్ప నక్క_ఆ లేదు.. 

బంగాలీభాషతో సమానముగా మన దేశములో నఖివృద్ధి జెందుచున్న 
చెండవఫవ మహారఠాష్ట్ళము. మా శేదేశచర్మితము కావలసీనను నీభాహ 

యందు దొరక ంయగలదు.  (కృతిశా స్త్ర్కంబు లనేకములు (వాయంబడినవి. 

[పవఖ్యాతిం గాంచిన యింగ్లీషు [గంథంబు లచనేకము లీఫాషయందు భాఫాంత 
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వీకరింపంబడినవి. జూక౯ా స్టుఅర్డ్ మిలా హర్ బర్డ్ "స్పెన్సర్, సర్ జాకా 

'లబక్ మొదలయిన యింగ్లీషు ([గంథకారు లనేకులు మహారాష్ట్ర ) వేషముల 

వేసియన్నారు. ఇట్టిరూపాంత రీభూతగంథంబులు గాక స్వతంత్ర గంభంబు 

లసేకములు (పతిసంవత్సరమును నాఫొమయందు వెలువడుచున్నవి, ఇట్టి 

శాస్త్ర వరి త్ర విజ్ఞానవిషయిక నూతన గంథంబులం (బచురించుటకు నాఫెపషు 

యందు శెండువందలపుటల మాసపతిక యొకటి ((గంథమాల యను 

నది గలదు. దీని సంపాదకుండు (Editor) పిస్షు గోవిందవిజాపఫురకర్ , ఎం. 

ఏ, అను విద్వాంసుండు. మహారాష్ట్ర దేక చరిత్రకు గావలసిన సౌధనంబుల 

సేకరించి “మరాశ్యాంచ్యా ఇతిహాసాచీ సాధచే” (మహారాసు9)ల చరిత్రకు 

సాధనములు) అను "పేరిట (బచురించుటయే తీనక్షర్తవ్యము-గా నెంచు 

స్య తాన మైన మహానుఫెవు6 డొకండు మహారాష్ట్ర ఏ దేళమునం గలడు. 

-ఈమహాపురుషుని నామము విశ్వనాథ కాకీనాథ రాజవాడే, భీ. ఏ. ఈయన 

గెప్పవిద్యాంసు _డైనను ఇతర యుదో్యోగముల కాళించక నెలకు నిరువది 

రూపాయలు వచ్చు పూర్వార్జిత మెనసాత్తుతో నే జీవనము గడపుచ్చు వివా 

హాము6 జేసీకొనక్క మంచి [తో వలైనను లేని పల్లెలకు. గూడం జర్మితసాధ 

'నంబు లున్న వని తెలసిన నడచి వెల్లి నెలలకొలంది యచ్చట నుండ్కి పంట 

తానే చేసికొనుచు, నెన్నియో యితరకష్ట్రముల కోర్చి దొరికిన సాధనము లకు € 

(బకులు (వాసికొని [పచురించు చుండును. ఇట్టు స్వదేళశచరి.తమునంటే దృష్టి నిలి 

వీనయీయోగి యిదివజకు నెనిమిదిసం ఫపుటముల 6 (బచురిం చెను. ఇంక చెన్న 

యో సంపుటము లకు సరిపోవు నన్ని సాధనముల నేకరించియున్నాండు, అందు 

వలన నిప్పుడు మహారాప్టి యల చరిత్రసంబంధ మైన విశ్వాసార్ట్హము లగు 

సాధనములు మూల్యవతులు మొదలయినవి వేలువడి పరదేశీయులు 

(వాసీన చర్మితములలోని యస త్యాంశముల బయలువజచుయున్నవి, 

ఇట్లు మన యిరుగుపారుగు వారు తమతమ చేళశఫౌషల నభివృద్ధి చేసీ 

కొన నమిశాంతముగా స్వార్థ మునందును దృ స్త్రియుం-చక పాటుపడు చుండ 



తే 

చున తెలుగునసీమవారుమా (త మితర యన్ని విషయములందువ లె భ్రాపాఖి' 

వృద్ధి విషయమునను గాఢనిద్ర పోవుచున్నారు. ఇది మిక్కిలి శోచ 

నీయము. ఇ ట్లనుటచే నిదివజకు చనాంధ్రభాపాభివృద్ధికై పాటుపడిన 

వారిని "మే మెటుంగ మని గాన్సి వారు మనభాష కిొనర్నిన మహో పకార 

మునకె మేము కృతజ్ఞత. జూప నెల్ల మని గాని చదువరులు తేలపవలదు. 

భాపాభివృద్ధికి గద్య గంథంబు లత్యంతావళ్యకంబు లని మొట్ట 

మొదటం గని పెట్టినది చిన్నయనూంరి. తెనుగులోని గద్య గంథధంబుల కా 

తండు నన్నయభట్టు, ఇట్లు చిన్న యనూరి చే. (చారంభింపంబడిన వచనకావ్య, 

వద్ధతిని మిక్కిలి (్రబలంటేసీ, విద్వాంసులకున్సు జన సామాన్యము నకున్సు స్త్రీల 

కును గావలయు [గంథరాజంబు లసేకంబులు నిర్గించ్చి (గంథసంఖ్యా బాహు 

శ్యంబు చేతను, సకలజనాదరణీ యంబును సకలజనానుక రణీయంబును నగు. 

“కలిని నిర్గించుటచేతేను గద్యతిక్క_న యని చెప్పుటకు నగలు రావుబహ 

దరు కందుకూరి వీలేళలింగముపంతులవారు, ప్రంతులవారి యితేరమతేము: 

(Opinions) లను గుణించి యెవ నేమనుకొన్ననుు వారు మనభాపను' 

నభివృద్ధి చేయటకై చేసీనక్సపిక వారి నభినుతించునెడ విజ్ఞానము గల. 

యాం[ధభులందటును చేకీభవింపక తప్పదు. 

వీరుగాక య ేకులు ఫూర్వతరమువారును మనతరమువాళును దమ 

గద్య(గ్రంధంబుల చే. డెలు (గుబొసను నలంకరించిరి. వారిలో మ-రా-రా శ్రీలు, 

కొకొ-౦డ వేంక టరళ్నముపంతుల వారున్కుళతఘంటము వేంక టరంగళా నీ, 
గారున్కు పూండ్ల రామకృష్ణయ్యపంతులు-గారును వేదము వేంకటరాయ 

కా మీగారును శేపగిరిశాన్క్రీగారును పనప్పాకము (శ్రీనివాసాచార్యులు, 

వీ ఏ వీ. ఎల్ -గారున్కు నాటకములకు నూతనమా ర్షము చూవీనందుకు 

ధర్షవరము కృష్ణమాచార్యులు గారున్సు కల్పితకథలు (వాయుటలో6 జిలక 

మర్ అక్షీనరనింహయుగారును ప్రల కుపయుక్త [గంథములు (వాయుట 

యందున. వ్ శకేషురా లగు భండారు అచ్చమాంబ/గారును, (శ్రీమతి కొటికల- 



వూడి సీతమ్మగారును భాషాభివృన్ధ్థిశై మిక్కిలి పాటుపడియున్న్నారు. వీరు 

"గాక వూర్వ మొకప్పు డుండిన పురుషార్గ ప్రదాయిని, ఆంధఫా పాసంబీ వని 

మందారమంజర్కి చింతామణి (శీవైజయంతి మొదలయిన మాసపష్మతికలును 

(బస్తుతీ మున్న "సరస్వతి, మంజువాణి, మనోరమ్క సువర్ణ లేఖ సావిత్రి 

హీందూస్టుందర్కి జనానాష్మతిక మొదలయిన మాసపతీకలున్కు ఆంధ పకా 

శిక్క శకిలేఖ్య కృస్థాపతీక్క అర్యమతబోధిన్తి సత్యవాది రవి మొదలైన 

వార్తాపతికలున్సు తెనుంగునం వొకవిధ మైన యపయోగకరంబగు వాజ్యయం 

బును బుట్షించినవ్వి బుట్టించు చున్నవి. వీర్మివాతలలాే వ్యకి (individual) 

విషయిక నిందాపూరితంబు లగునవి కొన్ని తప్ప కడమవన్నియు నేమతమును 

బోధించునవియైనను నుపయోగకరంబులే. కాన చేత ద్దషింధకర్ణలందటును 
మనకు వంద్యులు. మే మిచ్చటం బేర్చొ-నినవారు గాక యవనేకభాపాభి 

మానులు లాం భవాజ్ఞయా భివృద్ధి (Improvement of Telugu Litera- 

ture) 3 స.హ... వారును మాకు గెరవనీయులే. వారి 

యందజేనామము లిచ్చట నుదాహరించుటకు మాస్తరణశ్షక్షియు వోటును 

జాలవు గాన వారు మమ్ము మన్నించుదురు గాత, 

ఇ ట్లిందజు పాటుపడుచుండంగా (మన తెలుగువారు నిదవోవు 

చున్నారి ని మేము (వాయట చదువరులకు వింతగ నుండు నేమో. కాని 

తెలుంగుబాస యొక నాగరికఖాష యనినీంచుకొనుటకు మనము చేయవల 

సినవయత్నములోే నిప్పుడు జరిగియున్న ప్రయత్న మొక సవా స్తా ౦ళ 

మైనను కాదని తెలిసికొనిన మనము నిదపోవుచున్నది మేల్యా_ంచినడి 

తెలియగలదు. మనఫాషయం బేగంథధములు లేవో మనము విచారించిన 

మనము ముందు చేయవలసిన కార్యముయొక్క_ బాయ కనుపడంగలదు. 

ఇండియా, ఇంగ్లండొ, (గీస్క్ రోమ్ అమెరికా, (ఫాన్ స్ ఈదేశములచరి 

(తేలు మనఫౌషయందు లేవు. హీిందూదే? చరిత మనుపేరిట నెకటి కండు 

చిన్న వాత్తములు గలవు, కాని వానిలో వర్టింప(బడినవిషయ ములు బహు 
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స్యల్బము అయినందున నవి *చర్మిత్ర? యను నామమున కంత గాం దగినవి 

యము అన్ననో మనవారికి. గలలోనివార్తలు. పదార్థ 

యము (Chemistry), వృక్ష 

ము (Zoology), జీవళా్యస్తృము లేక 

కావు. (పక్చతిఇా 

'ఆో 

శాస్త్రము (Botony), పశుశాస 

విజ్ఞానశాస్త్ర ము (Physics), రసాయనణా 

= 

చేతనళా చ్ర్రుయు (Biology), భూగగ్భశా స్త్రయ (Ge01lంకy) మొదలయిన 

ముఖ్యశాస్త్ర ములనుగుణించి యొకచిన్న పుస్తకమయినను మనభాషలో లేదు. 

ఇంకను (బకృతిళా సృంబు లనేకము లున్నవి గాని వానిలో ముఖ్య మైన 
== 

వాని. చేర్కా_ంటిమి. ఈశాస్త్రములలో సెకొ_క్క_ దానిపై నింగ్లీషు 

నందు వందలకొలంది [గంథంబులు (సనాయంబడియున్న వి. అంక గణితము 

{Arithmetic), వీజగణిశము. (Algebra), నేఖాగణీతము (Euclid) 

క్నేత్రగణితయు (Mensuration), (తికోణమితి (Trignometry) మొద 

లయినగణితములనుగుణించియ 6 జేరొా-నం దగిన్నగంథం బొకటియు. గాన 

రాదు. ఇంగ్లీషు కథలతో. బోల్పందగు కల్పికకథ యెకటియ లేదు. ఉన్న 

వానిలో మ-రా-రా- శ్రీ చిలకమ్రి లశ నరసీంహముగారిచే రచింపబడిన 

కథ లుత్తమములు. అవి కొంత వజకు నింగ్ర్షుకథలను బో లియండును. కాని 

యవియన్నియు6 జిన్నవి, గాన వానిని లఘుకల్పితీకథ (0౪61661659) లన 

వలయు నేకాని కల్పితకథ (3౫0౯615) లనుటకు వీలు లేదు. కనుక మన కి 

కథలు కావలసియేు యున న్నవిః నాటకములనుగుటించి విషారించినను, సీంగి 

సింగని సంవాదము వినియు, నలునికొజుకు సంగీతమున "నే డడిదమయంతిన్లి 

జూచియ్య మదనతాపమున6 బొర్గ్లాడుచున్న శకుంతలను గాంచియు మన 

మిప్పుడు సంతిసింపవలసిన దే-గాని వివిధమానవస్వభఫొ వముల6 గనుపజ చెడ్కి 

సంసారమునకు సరియైన (పతిబింబ మగు నాటక మాంఛంబున మెం డైనం 

గలదే? జూన విషయము లసంఖ్యంబులు, ఆం చేనిషయమునుగుణించి విచా 

ర్రించినను మనవఫెవమల్లో (6 దగిన గంథంబులు "లేవు, ఈ గంధంబుల నన్నిటిని 
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. నిర్భించుటకు నూర్తురుపండితు అెడ తెగక నూబయుసంవత్సరములు. పరిశ్రమ 

చేసినను వాలు నని తోంచదు. కానం దనశక్తికొలందిని తెలుంగుబాస నభి 

వృద్ధి చేయటకు విద్యాగంథ మించుకయినను గల (పతియాంథు(డును (బయ 

.త్నింపవలయును. నాచేత చేమగు నని యగెర్య పడరాదు. ఇతరులను 

నిందించుట్టయే తనపనిగ 'బెట్టుకొనక భాపా నేవయే పరమో ద్దేశముగ 

నెంచుకొని యేదో యొక విషయమును జక్కొ_(గ నభ్యసీంచి యందున 

గుటీంచి [గంథము [వాసీన నది (గాహ్యంచే యగు ; భాషాభివృద్ధికి సహా 

కారియ నగు, 

ఇట్లు తలంచి (యుడుతభ క్తి” చందంబున మౌ యల్బశక్తికొలంది 

“నాంధమాతృభా సా నేవ జేయ (బ్రయత్నింపవలయు ననెడ్ యిచ్చ గల 

వార మయి ' విజ్ఞాన చంది కామండలి ” యను పేరిట నెక జాహి వృద్ది 

“"సంఘుం బీర్పజచినారము. ఈ “మండలి” వారు ౯ విజ్ఞునచందికాగంథ 

మాల” యను పేరిట [గంథంబుల6 (బచురించెదరు. క్షైనవిమయము లసంఖ్యం 

బులు గాన నన్నింటినిగుటించిన (గ్రంథంబులు నిర్గించులు యేరికిని సాధ్య ౦బు 

గాదు. కానం గొన్ని విషయములకు సంబంధించిన (గంథధముల నే (వాయ. 

'చలంచినారము. పద్య కావ్యములు నాటకములు కల్పితకధథధలు, ఫ"హా 

(Language) విషయిక చర్చలు, వాజ్యయ (Literature) విషయిక చర్చలు 

భాషాభివృద్ధికి నత్యం తా వళ్యకంబు అయినను ఈవిషయిక గంథములు మేము 

(వస్తుతము (వాయన్ను (వాయించను దలంచుకొనలేదు, 1. దేశ చరిత (His- 

[ఈ 2. వ్య క్తి చరి త్ర (Biography), 8. (ప్రకృతి లేక భెతికళాాస్తృములు 

(Physical Sciences), 4. [Mill's Libeity, Subjection of 

Women, Spencer's Education, Smile’s Self help, Character, 

Thrift, Duty, Lubbock's Pleasures of Life,] మొదలైన యింగ్లీషు 

లేని సర్వోపయోగకరములగు (గంథంబుల భా పాంతరీకరణము, ఈ నాల్లు 

విషయములను గుణించిన గంథంబులు మాత్రము (ప్రచురింవం దలంచినారముం 



Xiv 

కొందలు మితుల సూచన ననుసరించ్చి చరితౌను సారు (Historical) లగు 

కల్చితకథల (Novels) నెవ్వనైన (వానీశేని వానిని (బచురింప నియ్య 

కొంటిమి. మాకార్య[కమమునకు మే మీయెల్ల లేర్చజిచుకున్నారము. 

మెట్టమొదట మేము “ విజ్ఞానచం।దిక ? యనుమాసప(తిక సెకదానిని 

(మారంభీంచి యందు న్నీగంథంబుల6 (బచురపజుప6 దలంచితిమి. కాని 

నాలు గసంవూర్గగంభంబులు "నెల నెలకు6 దునుకలుతునుకలు గా సంవత్సర 

మంతయు నిచ్చుచుండుటకంచు నెకొ-_కతటి నెక్కొాక సంపూర్ణ గం 

థంబు చదువరుల కిచ్చుట మేలని పిదప నిశ్చయించితిమి. 6 విజ్ఞానచందద్రికా 

(గ్రంధమాల * యను పేరిట సంవత్సరమునకు 'మొక్తముమోి6ంద నెనిమిదివం' 

దలఫుటలకు మిం-చకుండ నాలుగుగ్రంథంబులం (బచురింపంగలము, ఈ. 

(గంథములకు చెవ్యరును ముందు చందా యియ్యనక్క_అలేదు.. [గంధము 

సిద్ధముకాంగా నే యది. మాచందాదారులకు వాల్యూ పేబిల్ ద్వారా. 

పంచంగలము, ఈ విజ్ఞానచం[దికామండలి ౫ వారు (వచురిం చెడుుగంథ ములకు 

జందాదారుడ నగుదు ననియ్య [గంథములు సిద్ధమగునప్పు డెల్ల [న్ ర 

న్యాగంథ ములు వ్యాల్యూ పెబిల్ ద్యారా పంపవలనీన దనియు, “మండలి * 

కార్యదర్శియగు మ-రా-ర్మాశ్సీ రావిశెట్లి - రంగారావుగారు శెనీడెన్ సీ, 
చాజారు హైదరాబాద్ (డెక్కన్) “పేర (వాసీనం జాలును, ఇట్లు (వాసీన 

వారి పేళ్లు మాచందాదారులపట్టిక లో (6 జేర్చికొందుము. ఇట్టి చందాదారు 

లకు మే మచ్చు వేయు[గంథంబు లన్నియు బహుస్వల్ప మైన వెలకు నియ్య 6 

దలంచితిమి, (శేష్ట మైన (Superior) నున్నని (౮1226) కాగితముమోంద 

నచ్చువేనిన గంథమ్కు లంచెకూలి మొదలయినవి మేమే భరించి, నూటు 

ప్రటలకు ర్పు. 0-4-౦ చొప్పున నిచ్చెదము. అనగా చనుక(గంథము నూయణూ 

పుటలే యగునేని యందు కగు నంచెకూలి ర్పు. 0-0-6 వ్యాల్యూ పేబిల్ 
కర్చు ర్చు.. 0-1-౦ పోలూ మిగిలిన ర్పు. 02.6 మా[తేము పుస్తకభ్ళతి 
యగున్కూ .పదునెదువందల ఇకాళ్ళతపుచం డదాదారులు సమకూరుదు నేని (గంధ 
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_ ములవెల నింకను తగ్పింపంగ లము, చందాదారులు కానివారికి మా(గంథ. 

ములు, అంచెకూలిగాక నూజుపుటలకు ర్పు. 0-6-౦ చొప్పున నియ్యల 

బడును. 

మామండలిలోని సభా సదులందణును (బస్తుతము (పతిఫల -మేమియు 6 

గోరకయ్మే యీపనికిం బూనియన్నారు. ఇంతియశకాదు ; నష్టమువచ్చినను. 

గొంత వటుకు భరించుటకు మాలోని గోందబు సిద్ధముగ నున్నారు. అయినను. 

నాం్రవా-చక్యప్రపంచముయొక్త (Telugu Reading Public) సహాయము. 

లేనిదే యిట్రి పయత్నే ములు కూన నాగనిరవుః 

-తెలుంగుసీమలాోేని జమిోదారులును, ఇతర లక్షీ వ్యుత్రులును ఇట్టికార్య; 

ముల నవలంబించిన వారికి ధనరూప మైన శేలూత యొసంగి రాజనరేం[ద 

మనుమనిద్ది కృష్ణ రాయల-చరి._త్రమహీమ యిన్ని వందల సంవత్సరముల వఅకుల 

గూడ నాంధదేశంబున నున్నదని వెల్లడి చేయుదురు గాక. ఇది ధనాధి 

కులకు6 గర్హ వ్యము. 

ఇంక విద్యాధికులు మాకును మావలె (గంథంబుల6౯ (బచురించు నిత 

రులకును మూడు తెరంగుల సాయ మొనర్చవలెను. (గభంబుల (వాయుట. 

యు, నితేరులు [వాసినగంథంబుల6 గొనుటయు, నాగంథంబులలోని విషయ. 

ముల జనసామాన్యమునకుం దెల్పుటయు. ఇది యింగ్లీషు నేర్చినవారు మాకు 

జ్రేయవలనీన (త్రివిధసహాయము. ఇందు మొదటిది (గంధథనిర్థాణంబు. (పకృతి 

శా సములు మొదలయినవి యింగ్లీషు నేర్చిన విద్వాంసులే (వాయ వల: 

త. ఇందునగుణించి రావుబహాదరు కందుకూరి వీ కళలంగముపంతులు గా. 

రొకచోట నిట్లు [వాయుచున్నారు 3 

4 ఇట్టిపు స్తకములను రచించుట యింగ్లీషుగందు మంచిపాండిత్యము. 

గలిగి బహుశుతు లయి సంస్కృతాంధఫెషలయందు లే గినంతేజ్ఞా నము: 

కలవారిశే సౌధ్యమగును “గాని కేవలసంన్కృతవండితులకును శ్రీవలాం[ధ 

వండితులకును సాధ్యము కాదు. కాబట్టి యీపనిని నిర్వహించి దేళఫొమ. 
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అను వృద్ధి చేయ వలనీ Ne మింగ్లీంషు భమ నభ్యనీంచిన (పకివారు తమ 

:మిందం బడిన యీకార్య భారమును వహించి బేళభాషాఖివృద్ధిక్ తోడు 

“-చడనివక్షమున బేశముయొక). హీనదళకు నా రుత్తర వాదులు గా నుందురు. 

కాబటి యిక నెన సర్వకలాశాలలయందు6 బట్టపరీక్షల నిచ్చి మెప్పాం 

దినవారు తాము లౌక్యాధి కారములయందు6 (బవేశించి భార్యాపుతౌదుల 

"కాభరణములు చేయించిపెట్టుటతోడనే కృతార్థుల మయితి మను కోక 
"చేళఫెషావధూటికి౯ గాడ సద్ద 9౦ థాభరణములను మ! (బయత్నిం 

తురని నము చున్నాము? ఇంగ్లీషు విద్యావిభూషితు అందు నీవాక్ళంబుల 

.మణవకుందురు గాక. రమేశళచందదత్తు వంటి యింగ్లీషు గంథముల (వాసి 

కద్ధ గన్న వాడుగూడం దనమాతృఫెషయగు "బెంగాలీలో (గ్రంథ ములు 

నాయట తనకు. బరమకర్తవ్యమయుగ నెంచుచున్నాండు.. ఇంగ్లీషునం బండి 

మని విజ్ఞవీగి "తెనుంగును దిరస్క-రించెడు మనవారి శేమనవఆ? 

ఏశాస్క, మెవ్య రభ్యసించికో యాశాస్ర్రము వారిచేత -నే.వాయిం-చ చ 
కక గాన నెవ్వరి యభిమానశా(స్త్కంబున వారు వాత్తంబులు 

(నాసి మాగంథమాలలోేం గూర్చుదు రని కోరుచున్నాము. 

(ప్రకృతిళా స్త్ర్కయులు (వాయున పుడు ఆయాళాస్త్ర్కంబుల లోని పాది 

భాషికపదములు (Nomenclature) చేశభాషలలో లేనందున (గంథకర్తలు 

(తొక్కులాడవలని వచ్చుచున్నది. ఇందుకుం గాశీలోని 6వాగ రీ ప్రచారిణీ 

“సభ వారు విద్వాంసులయొక్త సంఘము నేర్పజచి భెాతికజా స్త్రము (Physt- 

cal Sciences) లలోని పారిఫాషీకచదీముల నిర్ణయించి యున్నారు. ఈ 

పరిభాష సంస్కృృతీవదభూయిన్ట మయినందున నీపరిఫావనే (గ్రహించు 

టకు మేము నిశ్చయించినాము. ఇట్లు నిళ్చిత మైన పరిభాహషను వాడక 

యెవరికి వారే (క్రొత్తపరిభాష కల్చించుకొనుచు (గంధములు (వానీనచో 

నవి యొవ్వరికి. చెలియక “మూల చెవిటివారి మచ్చ టరయ యగు నను 

టకు సంచేవాము లేదు. కాన మొదట నెంత పీచ్చిగం గానవచిినను బక 
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పరిఖ వచే యందటును వాడవలయు. ఎప్పుడు నుపయోగించుచుండిన నా. 

గ 
కొత్తపరిభాష.శే గహనార్థ్యంబు సమకూరు. ప నిటులెనే చేయు 

చున్నారు. యూరఫుపండితుల చే నిగెితంబగు ణా యపరిఫ షు యెంత 

కర్శకథోరం బయినను ఇంగ్లీషు సళ sa వాడుచున్నారు.. 

న న SG ఫేవృద్ధికిని, ఫా-పాంతరీకరణంబునక్రును మిక్కి.లి సహా 

యము కలుగు చున్నది. స అటులనే నాగరీప్రచారిణి సభవారిపరి 

భావ (గహీంతేము. ఇంక మనవా రిదివజకు మనఫెషయందు నిగ్గించిన. 

కొన్ని పారిభెపికపదములగతి యేమని కొంద ఆజడుగవచ్చును,  మనపద 

ములు నాగరీపవారిణే సభవారిపదములకు నవిరుద్ధము అయినయెడల ఆండును. 

పర్యాయములు గా వాడుకొనవ చ్చును. “ఆక్సిజన్ ] అనువాయువును వారు. 

6 అమజన” మనిరి; మనవారు ((పాణవాయు” వనిరి, వీనిని బర్యా 

యపవములు గా వాడవచ్చును. మనపదము వాదిపదమునకు పుర మా 

నున్నపుడు మనము మనపదమును విడువవలెను. ఇందుకు దచార్మా_ణఇమ్బు. 

మనవారు * ఆసీడ్ ? (AC6id) అనలూ * శారి” మనిరి. సభవారు “ఆసిడ్ ? 

(Ad) అనంగా “ఆమ్ల” మనిరి. * శారి” శబ్దము ఆల్కలీ (Alkali) కి 

అమానా మనిరి. కాన మనము మనపరిఫొషను మార్చుకొనవ లెను, ఈ: 

నిబంధ నానుసారముగా మా(గంథమాలలోని (వకృతిశాల్ర్ర॥ 

బడును. ఇతరగంథకారులును నీపరిఫాషపనే వాడినయెడల మనభాష 

యందు శా, నీ యపసరిఫొ వ, స 

ములు. (వాయ. 

అ 

వ మావలళె నితర్మ పకాశక్రులు (Publishers) గాని (పచు. 

రెంచు[గ్రంధంబుల గొనుటు యింగ్లీషు చేక్చినవారు చేయవలసీన రెండవపని. 

మే మింగ్లీషులో నన్నియు( జదివెదము, మాకు డెలు (గు పొత్తంబు "లేల, 

యని కొంద అడుగుదురు, కాని యింగ్లీషు వచ్చినంతేమా|త్రేమున ఫీరన్ని 

నాభాషయందుం జదువుచున్నారనుటయు నాభాషలోేని' 

'యన్నిశా స్త్రీ య(గంభంబులు వీరి కర్థ మగు ననుటయు నిజము గాదు.. 
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చరిత్ర (History) విషయమునందును,. తత్వజ్ఞాన (Philosophy) విషయ 

-మునందును బట్రప రీక్ష లలో 6 గృ తార్థులయిి ee (భూగక కాక స్తము), 

Biology నవత ము లేక mee ప్రమ), Zoology (పాణి 
[కూ 

శాస్త్రము లేక జంతుళ్యాస్త్కయు అను (పకృతిశాాన్త్ర్యముల ను విన నట్టి 

క్ ఏ, ఎం ఏఏ పదవి నందినవారల మన మెందటిని జామ్యుట: లేదు? 

'ఇట్టివా రీశ్రా, స (ప్రముల నితర్మ్శగంథముల6 బెలుంగున నేల చదువంగాడదు? 

గవ వేళపరీక్ష SDE SO జదివినవారికి నిటి గంథము లర్భ మే 

"కానేరవు కొన వీ రిట్తి గంధంబులు తెలుగున నేల rs 

తా మన్నివిషయములలో నిధులయి తమ క్రిట్లిపు సకములతో. (బయో 

“జనము లేకపోయినను ఇంగ్లిషు విద్యావిశారదు లిట్రియాం ధ్రగంథంబుల. 

గొని యట్రిగంథంబు లెక్కు_డుగ వెలువడునటుల6 జేయుట వారికి పరమ 

ధర్మము. ఎందు కన నిట్లిపర్మిశ్రమను నఖినందించు విజ్ఞానము వారికి. గలదు. 

విజ్ఞానము గలవా రజ్ఞానులవ లె (బవర్థించుట పాడియె? 

ఇదియు -గాక' మేము (వాయు[గంథములు జనసామాన్యంబుకొ అక 

నను నేడు జనసామాన్యం నీ గంభంబుల గౌరవము. దెలిసి కొన లేనందున 

నింగ్లీషు ేర్చినయు భయభా సావిదు లే యిట్టి గంథంబులం గొని (ప్రచురించు 

-వారిం (బో తాహపజుచుచు, జనసామాన్యంబుల కాగంధంబులలోని విష 
యముల6౬ చెలుపుచ్కు న్నాగంథంబులు జనులకు (బియంబు లగునటుల జేసి 
వారికి మార్షదర్శకు లగుచుండవలెను. అటుల జేయకునిక్షి మాతృభాషా 

[దోహా మనిపీంచుకొ నును లీ 
శేవల సంస్కృతమునందుంగాని "కేవ లాం[ధంబునందు6గాని పాండి 

“త్యము గలవారుగాడ మాకు సాయ మొనర్చ వలసి యున్నది. (కొత్త యిం 

_ శ్రీషపదములకు సమా నార్భకములయిన "సంస్కృతే పదములు గాని ఆంధధపద 
మేళంగాని నేకరించి యియ్య గల్తుశక వీరిక కలదు. నూతనకల్పనల (New, 
1€5) మనము వారికిల. టెల్చిన వారు. సాగనైన యాం ధ్రప్రదముల క 
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నిరింపయలలరు. ఇందుకు చారా్యాణంబుగ మ-రా-రా-[కీ, కొకొా-ండ- 

చేంకటరత్న ముభంతులుగారిచే రచియించంబడిన ౪ శీ (ఫ్న్సఫువేల్చ్పు హిందూ 

స్టైనసందర్శన మిను [గంథము. జూడనగు. అందు “నాంగ్లరాజనీతి (Bri- 

tish Coustitution) యొక్క సంగ్రహ వర్ణనయ్బు చేకన్ పేక్సొవీయర్ 

మొదలయిన యాం విద్భత్క_వులయొక్క_ వాక్యంబులకు సరియైన 'తెలుం 

గును దేశాటనమువలన( గబ్లులాభముల వర్మ నయు6 జూ-చిన మన పూర్వ 

"పండితులు కొందబు నిజముగ శబ'స్ఫ షి కి నీళ్వరు లని చెస్పవలసీయన్నది. 
లు 6 

కాన నింస్తిషు విద్యావిభూషితు లిట్టి వూర్వపండితుల సామర్థ్య న్రంబును 

'వ్యర్ణముగ పోనీయక తమ్మ గంథ నిరాణంబునకు వారి సహాయంబు6 గొనుదురు 

గాక. పూర్వపండితులును మావంటి యింగ్లీషు నేర్షినవారు (వాసెడి 

.నూతనాం[ ధ(గంథంబుల ననూయతో6 జూడక యందలిలోపముల6 జూవి 

యిటు దిదుకొనుండని తెలిపి మార్గ్షదర్శకు లగుటకుం ([చార్హితులు. ఇట్లు 
య యు ౧ ఠా యం 

హౌర్యాత్య పాశ్చాత్య పాండిత్యస మేళ నమువలన మనఫాపకు నుభయవిద్యల 

“లోని ఇక్కు-6దనము రాగలదు. ఇట్లు 

సకలయాం౦ ధజనులకు విన్నవించు 

విజానచం[దికాసఫాసదులు 

బుధవిధయ లు, 

నాయని. వంక టరంగాఠావు, 

. మునగాల జమిన్చారు, 

"రావిచెటి రంగారాను, 
లు 

జ న. లక్ష్మణరావు, ఎం, ప, 

మునగాల దివాను, 

గ్ ఫ్ ra హరిసర్వోత్తమరావు, లీ చ్ 

గ నో న ర 

అయ్య చచేవర. కా శేశ్వరరావు, బీ. వ. వీ. ఎల్, 



విజ్ఞూనచంది ౫ ంథమాల. ౧. 
టం. న. 

ఆమెదికా దెళాధ్య శుుండగు 

ఆ, బ,హాము లింకను చరిత 
గో లో 
(భాయాపటమునుు 220 పుటలును గలది) 

శాశ్విత పుచం దాదారులక్రు అంచెిళూలితో అణాలు 8. 

ఇతరులకు అంచెకూలి కాక అకౌలు 12. ( 

కాన క బాంక్ (బచురింపంబడు (గ ౦థధములన్నియు€ 

నొనుటకు “మొచ్వుకొనువారు శాళ్యితపుచందాదారులుగ నెంచంబడుదురు. 

వారి కీమాలలోని (గంథములన్నియు నంచెకూలితో నూటుప్రుటములకో 

రృ. 0-40 వొ నివ్వబడును. అట్లు చందాదారులు కా దలంచినవారు. 

(వ వేళఫ్టరుసుము [క్రింద ర్పు. 0-2-౦ ల ట్లు పంపుచు క్ (డింది ప్రకారము. 

విజ్ఞానచం(ది కా మండలి కార్యదర్శి గారికి నుత్తేరము (వానీకొ నవలయును. 

మ-రా-రా-క్రీ, రావి వెట్టి- రంగారావుగారికి, 
ఆసీజెన్ సీ చాజూరు, ఊూాదరాబాద్ (డెక్కన్), 

అయ్యా, 
విజ్ఞానచర్శది కామండలి (పచురించుపు సకములు కొన. గోరుచున్నాను. 

కావున నన్ను దమళాళ్వితపుచందాదారుల నెక్కు-నిగం గొని (వతి గంధ 

మును వి. పీ. మూలమున6 బంపుచుండవలెనని (పాస్టించుచున్నాను. (వవె. 

శ ప్రురుసుము | క్రింద నిందుతో శండణాలచిట్టు త 

ఉక క 9 4 శె ౬9 అ ౨ ఆం చ ఉ ఇత ఇ ఆజ ౯౨ 9 ౭౨ ౨4 6 4 ఆత ఆణి ఇ ఫి జి 

ఈ (గ్రంథమాలలో6 (బచురించిన (గంభములనుగుణించి తమయఖి 
ప్రాయము డెల్పం గోరుభారును మాలలో. (బచురించుటకు [గంధముల. 
ప్రాయం దలంచినవారును మాలొ సంపాదకుల భో నెక్కు.రగు బీ. హరి 
సర్యోత్సమరావ్రు వీ. ఏ, (ుయినింగ్ కాలేజ్, రాజమం|ది యను పే పట 
ను త్తీర'పత్యు తృరంబులు సలుపవ లెను, 



తత; 
ఈ (గంథమాల యు ద్రేశము లిదివజు శే (వాయంబడి 

యెను. కావున నీజీవితము (పచురణకారణము విదితమ. జన్ల 

ముచే హీనుం డయినను స్వపయత్నముచే మహొన్న త్యస్థితికి 

రాయగలిగిన యొకమహనీయుండు మనకథానాయకుండు, ఈ 

చరిత్ర చదివి పురుషకారమువల్ల నెంత పనియెన సాధ్యమగు 

ననియు నాధ్యముసెయుటకు దైవ మెల్ల ప్పుడు సిద్ధము౫ నుండు 

ననియు మనము _పథమమున (గహింపవ లెను, దానంజేనీ యీ 

మహాోపురుషుజీవితము మాకును మాచదువరులకును శక్తి చేయ 
స్సుల నొసంగెడు6 గాత, 

ఈచరి(త్ర (వాయుటయందు నాంగేయభావలా భేయ 

రృనుగంథకర్త కృత మగు నా(బవహోము లింకను జీవితము ముఖ్య 

ముగ దోడ్చడినది. కాన నే నతనికి మిక్కిలి కృత జ్ఞుండ. 

అనుభవలోపంబున నగుదోపము లిం చేవేని గాన్సిం 

చినం బండితజను లవ్వాని నాకు. జూపట్టి మన్నింతురు గాత 

మని ప్రాగించువా(డ. 

వెజయంతి ముదాతరశాలాధికారులు మా తొందరకు 

నాగి యొంతయు (శద్ధతోం జక్కగ (గంథమును ద్వరలో 

ముద్రించి యిచ్చినందుకు వారిని మిక్కిలి కొనియాడనలసి 

యున్న ది. 

గాడిచెర్ల- హరిసర్యో తృమరావు. 
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న్యాయవాదిత్వము క. షు 

గారవాధిక్యతం జెందుట స్ట 

“నీత్రగృహా” లంకరణము 

య భటులరాు తలు నాననా 

బానిసల వైపడినవాట్లు ప 

అలాటి 
ద్వితీయనిర్వచనము, యుద్ధసమొ్లి oy 

ఘోరవాత్య, అంత్యము క 



ఆ న తాల ల 
యు 

మనభూమి గుం్యడముగా నుండుట యెొల్లరకు. బెలిసిన దే 

ఈగోళమును రెండుభాగములుగా విభజించి పూర్వార్ధ గోళము, 

పశ్చిమార్దనోళ మని భూగోళశా స్ప )జ్ఞులు నామము లిచ్చి 

యున్నారు. పూ ర్వారగ్ధగోళమునందలిభూ (పదశము శతశ తాబ్ద 

ములుగ ననేకజూతులవే నా(కమింపంబడి యనారతము (పజల 

త్ స్ట వ్యాపారముల చె నిండియున్న ది. పశ్చ మార్గము గెంద అడవి 

జూతులవారిచేవూ్య త మచ్చటచ్చట నుపయోగించువ్రైనయిడు 

చుండి యె దా అునూర్లసంవత్పర ములకుముందు. గాలంబసు 

యా[త్రవలన సభ్యారాష్ట్రోములకంటంబడినది. కోటక్ సుతం 

నేంటివర కీనూతనఖండమున జరిగినమొార్పు లత్యద్భుతములు, 

అం దుతరభాగమున వెలుంగు యునైటెడ్ Ren సంయుక్త 

రాష్ట్రపు బ్రవృద్ధి వచించినం దీరదు. లోకమునందు మహా 
న్నత్యము గాంచి వాణిజ్యం బున నెల్ల దేశముల గెలిచి సంప 

శ్పమృద్ధికై యగ తాంబూలంబు న్వీకరించుకే గాక యీ 

రాష్ట్రము పజాపరిపాలనంబున గూడ లోకమున కుపదేశ 

మియ్యం గలిగి యున్నది. కావున సీరాష్ట్ర)పుబుట్టుక (పవృ 

ద్ధులగుజించి _సంవ్నీప్తముగ6 దెలినిఫొనుట య త్యావళ్యకము 



2 ఉపోదాతము, 
యై 

పదునాజవళ తాబ్దమున నింగ్లాందున మతవిపయిక చర్చ 

అతివిస్తర ముగ జరుగుచుంజెను. (పభుత్వమువా రొక మతం 

బవలంబించి యితరమతస్తులం బీడించుచు నచ్చిరి. మతముపెరు 

పెట్టి (పొణములు గొమటయు సరషగాథారణ మాయెను. 

అనేకులు చిత్రవధశైనను వెనుడియక తమమనస్పావికి సమత 

మగునుతమును వదల శైరి, వముజిఫొందణు స్వేచ్చానుసార 

ముగా చేవపూజ లొనర్చుకొనుటకె విదేశములకు వెడల 

సాగిరి. అట్లు వడలినవారిలో నొకగుంపు ముట్ల మొదట: 

యునై లుక్ స్తేట్సు విత్తు నాటినవారు. న్యూ యింగ్లం దను: 

(పదేశ మున దిగి నివాస మేర్చజ చుకొని మొదట పల్ఫియలుగ 6 

దరువాత( బట్టణములు గ చేరిరి. బారియుంవ్భ. 0 గాంచి 

యితరులును రా నారంభించిరి.  ఆంైయపభుత్వమువా కిట్లు 

దేశాంతరగతు లెన తమవారికి సాయ మొసంగుచు. దమ 

యధికారము[గింద నవీనమండలము లేర్చణుప నుత్తేరువ్రు 

లిచ్చిరి జనులు వర్తక సంఘములు? చేరి రాజునాజ్ఞమోాద స! 

కాలో (గొతక్రొత్తసీమల నాక్రమించుకొని యేల మొదలిడిరి. 

కావున నీసంఘముల ప్రతినిధులే యధికారము వహించి పరివా 

ప మున్మన్ను . వచ్చి యుత్తరభాగమునం జేరిన 

సైప్రజలు దమ్మప్రతినీధులచే రాజ్యభారనిర్వహణము. . సేయించు 

మశ దక్మీణమునః వర్తక సరల శారు ఆ రాజు “తెరి. 



ఉపోడదాతెవము, 8 యె 

దినివలన నుత్తర భాగమున జను లెల్ల నాక _రితిగ బరిగ ణింప. 

బడుచు రాజకీయనీషయముల. (బతినిధుల ద్వారా సానుకూల 

విధుల నే యంగీకరించుచుండ దన్న మున దర్జాభేదము లెక్ష, _వ 

యె కాయకష్ట్రము "హేయముగ నెంచంబడి బానిసవ్యాపా 

ర గడు పెంపు నొందుటకు మార్లము న. అయిన 

నాంగ్రేయులకు స్వాతంత్య్ర మనినను [బాణ మనినను నెక్క 
టియ. కాబట్ట దశ్నీణ భాగమునందలి' వారుసాడం దమ 

దమ (ప్రజా (ప్రతినిధిసంఘుముల వృద్దికై- పాటుపడుచు. బరి 
పాలనా భాగము విశేషము దమచేత. నుంచుక్రొను.చు వచ్చిరి, 

~ అ వ ' ఆచ | ఇబ్లగుట నిప్పుడు యునైటెడ్ స్తేట్సను (పచేశమున 
మొదట మొనట నింగ్రాండునకు లోంబడి కొన్ని పరిపాలనా 

స్వాతం(త్య్రముగల పట్టణములును, వీమలును, మతకొన్ని 

యగ స్వాతం త్య్యముగ ల వీవులు నుంజెను, 
ఆటీ 

ఇవన్ని యు గాలానుగుణముగ 6 బోయినపోక లనేకములు 

గలవు, ఇట పిస్తరమనవసరము. (పథమముననుండి ఈపట్టణ 

ములవారును నీమలవారును నేకీఛావమున మెలయపచుందురు. 
తమలో 'నెవ్వరిశేయాపద వచ్చినను అందలఅు6 వేడి డాని 

నివారింపం జూచుచుందురు. 1770-వ సంవత్సర (ప్రాంతముల 
నాంగ్లోయ (ప్రభుత్వమువారు దమచేశీయుల లాభమున్నకె యమె 

రికా యందలిసీమల వె గొంతపన్ను విధంపంజొచ్చిరి. తమలో 
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న్'కరిపైం బన్ను విరయు. నధ కార వమూాంశ్రేయుల కిచ్చిన చో 

నందటణు కారీజెప్పటికో యొక నా:టికి. వప్పదని నలిపినా న్ని 

యాంచ్లేయులు 'భేదోపాయము (ప్రయోగింపం జూచినను, నాసమ 

లెల్ల నొకకట్టుగ వారి నెదిర్చినిల చెను, ఆంగ్లైయు లెన్నియుపా 

యములు సేసినను సాగనందున యుద్ధమునకు సమకట్టిరి. ఆ 

సీమల వారును వెనుదీయక సమర మొనర్చిరి. తండోపతండ ములు 

పైన్యములునొని యిరువాగులవారును దిక్కులు ' విక్కొ-టిల్ల 6 

జేయు భేరీ రవంబులతోడను నాయుధమనిన గజగజ నడుశకు 

పిర్రి౭నెన సంపూక్లోత్సుకుC జేయు సింహానాదంబులతో డను 

గదలి మాటిమాటి కొండొరులతో నొరసికొని జయాపజయం 

బులం నొనుచుం, బిట్టణముల ముట్లడి ంప్రుచ్కు విడివించుచు, 

దేశము స్మాకమించుచ్రు, హక దర్చుచుం బలునిధముల 

బహుకాలము -పెనంగిరి. ఈపోరాటమున, నాంగ్గాయు లే యెక్లుడు 

దుర్శశలం గుడిచి తుట్టతుద కమెరికాజనుల దాడికోర్య లేక 

కొంకవణక్కు “వారిచేం హి! తమయధికారము నంతయు: 

కాకక 

క ,యుడ్కారయు .నుండి దవ్పించుకొని యీ 

కకం చ వ్లార్లు దామైకమక్య్యము. గలిగి యేకరాష్ట సముగం . జేర 

కుడి? న చిత్రరులనైకార్యుటు, గష్ట్రమనుట. మనను నక్ష. కెచ్చుళొని 
a ge స ౯ . _ ఆ అ Ru ay మ పై a జ 

HNN TA. 0D ఆర సాది. “వం యక లాలు న్ స్తూ 
వ రం టంట nm ప్త rer టు వ మీ | 

వ షే bk aes Fw sr te 



ఉపోడాతము. ర్ 
లే 

శక్తిబంధములు మొదట మొదట నామమా|తము లే మెయుం 

ఉను. పనీవు వారానీవు మేలుకీడుల మెడశె మెలంకువగలిగి సం 

యుక్తరాష్ట్రిపుం జట్టదిట్రముల లెక్క-కుం గొనకుండుట దటగ్భం 

చుచుంఇను. నీమలెక్క-డ మరల వేరుపడి పోన్రునో యను 

HSN మెండుగ నుంజెను. అయిన రానురాను జను 

లొకరితో నొకరుగలినీ వివాహవ్యాపారాదులవలన దగర 

చేరుటచే సంయోగపు ఫలములు చెల్లమగుచు వచ్చెను. 

జాతీయతగారవ మిట్టిదిగదా యనుట వారికి (గమేణ స్ఫురిం 

చెను. జాతీయత (పవృద్ధి తోడనే సంయృుక్తరాష్ట్ర )తయు( 

(బవ్ఫద్దిం 'జెందెను. అప్పుడు “నీవు జనులు దమమేలును 

సంయుక్త రాష్ట్ర )పు మేలును నొక్క-టథటియే యనియు దాము సం 

యోగమున భాగస్తులు గావున సంయుక్త (ప్రభుత్వమునకు లోం 

బడుట యితరులకు లోయజడుటగాక తమ నిబంధనల గారవించు 

కొనుట యనియు సంయుక్తరాష్ట్ర పు నౌన్నత్యమున కె : నీమ” 

లకు గొంత నష్టము వచ్చినను నష్టముగా గణింపం బడగూడ 

దనియు దలంపందొడ.గిరి, 

౨ _దశ్నీణపు నీమలయందు బొనిస మెక్కుడుగ నుంజెనసి 

నుడువ(బడినది, వానిని  బద్దసీమి లని విలిచెదము. ఈ బద్ద 

నీమలం. గూలిపని యను మాటయే యరుదు. ఏకార్టుము 

నకు. జూచినను “దాసుిలణే యుపయోగించుచుందురు. 
ఖా 
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దాసులకు బెట్టునది విడికెడు కూడు, తొ డిగించున దొక 

ముతుక గుడ్డ, కట్టి పెట్టున _దొక రాతిగొంది, యనుభవింప 

జేయునది సంకెళమోతయు, కొరడా దెబ్బలరుచియు. ఇవన్నియు 

యజమానికి వ్యయము లేక దొరకుచుండును. పశువుల 

కర్వుకం శు బానిసలకర్చు తేక్కు. వగుట బౌనిస వ్యాపా 

రము రానురాను మిక్కిలి యధికమాయెను. ఎచ్చటి జనులను 

దారిదవ్పంచి శ రణరాహిత్యు లం బేసి దాంగిలిం చుకొ నివచ్చి యీ 

వీవుల' నముచుంట నాధారణమయ్యెను., ఇట యమానుషహం 

గృత్యముల మొదలంట నశింపంవేయ నుద్యమించి యుత్తర 

సేమలవారు (ప్రయత్నములు సేయనారంభించిరి. కొన్ని దక్షిణ 

వీములు దమ పూర్వ భూరాచాొరముల వదలి “ ముక్తనీ నేమి 

లగుచు వచ్చెను, మతకొన్ని సంయోగమునుండి దొలలగిపోవ 

సిద్ధ పజెను. కమ సయ వ్యాపారమున క డ్తుపడ కూడ దని మహో 

యల్లకల్లోలములు జరిపెను. అయిన? దుట్టతుదకు మానవునం 
దడలయుండు దెవికాంశము పెకి లేచి యయ్య్యాసుర్మ పవర్తనం 

దుదముజ్దెంప సమకట్టి యుత్తరదక్షి ణసీమలకు యుద్ధము వెట్టి 

దమణసీమల6 బరాజితులంజేసిత నపనిం దీర్చుకొనెను, ఇది సులభ 
“గెధ్యము కాదాయెను. అనేకులు మహాత్తు లిపనికె నె, దమ 

న. దొరగవలసవచ్చెను. అయినను * ధరోజయలతి” 
సన. ween 
Ue 3 గం న నపనాక్యం 'బెప్పటీనైనం గల్ల 'యగునే. ఎంతే ms 
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ఖలుండు బపహూుకాలము నిలువ(డుగదా! చానిసంబున కంత్య 

కాల మాసన్నమై మన కథానాయకుని. దనతోడనక్రాని పర 

లోకమున కరిగాను. అంతటితో యునై శడ్ సేటు సంయుక్త 

రాష్ట్ట్రత నిలాశాశ(త మాయెను. 

ఈసంయుక్త రాష్ట్రపు సార్వభౌిమత్వము మూడుపట్ల నివ 

సెం చెడని. 

1. నీవు (పతినిధి సభ :---అఆఅుసంవత్సరముల కొకవూరు (ప్రతి 

సీమయందలి చట్టనిర్తాణ సభవా ర్యాపదేళ మందలి (పా 

ముఖ్యు లిన్దతి నేర్చి మూ సభకు. బంపుచుందురు, వ్రు 

80 సంవత్సరములకు పెండి లోకానుభవము గలవారుగా 

నుందురు. వీరి యభి(పాయములు జనసామాన్యుల మేలు 

ననుసరించి స్వబుద్ధిజనితము లై యుండును. 

. (పజాప్రతినిధి సభ: సీమచట్ట నిరాణ సభకుం (తి 

నిధుల నేర్చ్పుచువా నె fe నిర్వచింతురు. సంయుక్త 

పీజీ క = 

రాష్ట్ర )పు( జట్టదిట్టము లన్నియు నీరెండు సభల మూల 

ముననే మేర్పడవలెను. 

iii. దేశాధ్య్వయు(డు ఆ చట్టదెట్టముల చెల్లించు. సర్వాధి 

కారము దశాద్యయుని కిం గలదు. అతండు చట్రదిట్ట్రములు 

న్పిరింపం బడుతరి వాబికొంగీకరింప వెను. అతని యంగీ 

కారము లేనియెడల నావిషయము మజల _పెసభల 
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యందు. జర్చింపంబడి మూంట “రెండుపాళ్లు సమతుల 

బడనీననేకాని రాష /మునం జెల్లదు, డేశాధ్య యుడు 

నాలుగుసంవత్సరముల కొక మారు జనసామాన్య్యులచేం 

జేరొ_నయబడు నిర్వాచకుల సమ్మతుల వలన నేమింపం 

బడును. అతా రాష్ట మున జ ననమంది యుండవలయును. 

ముప్పదియెదు సంవత్సరములకు లోపుగా నుండం౮హాడదూ 

ఒక్క. మతమునకు జేరియుండవలెనను నిర్బంధము "లేదు. 

శతా నధికారమున నుండునంతకాలము స్వచ్భందవృ ల్సి 

. రాజ్యభారము. నిర్వహింప వచ్చును. విదేశీయులతో 

- (యుద్ధము; సంధిమొదలుగా. గ బ్లువషయముల నిర్దారణ 

సేసీకానుటయందును డేశమునందలి యుత్తమసజ్ఞానముల' 

కితరుల నేర్పు చుటయందును మా(తేమ యతండు సీమ 

*  (పలినిథి సభకుం లోంబడి యుండవలయును. ఈ పదవిని 

గుజీంచి షష చై )నను మహాచరిత్రకారు(డు 
oer BR aes 

we Lis 
Cr: ©:0 

mf జ 

గ క్ష 
జే 

: స. Ei x 

న నెల్ల మహో హా మతాచార్యుల స థు న్గమునకు గుడి 

చేయి నవనవ పాస్తముం బోలు ౨ మయూరాకరస్టవద వ ష్ 

రాజానః పాదయో పుం = + కవర్తియ యు నను నావుహా' పురు 

షత నుండును. "అనియా? మెర హైబ్రండముల.. నుత్తరజ్రాగమం 
న 
స్ లి అద్రనస్వా సధీన న్ స్తాన సం ంచ్చుకోని: ప్రజల గక గగడవడ ఎక 
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జేయు నాసార్వభౌముండగు జారును (పపంచమున నిశ 
నేరాష్ట్రాధిపతియు నమేరికా 'దెళాధ్యయుని శక్తి గారవం' 
బులం గానం డనుట శెంతవూ తము సందియంబంద. "బని 

లేదు. ఇట్టి లోకోత్కల్చృష్ట పదవి నందిన వారిలో ననేకు 
క జన్ములు గలరు. స్వ కాయక ప్టంబునను, స్వబుస్ధి లత 

వక -ఈరెంటికన్న మిన్న యగస శత 
నను వీరు దేశోద్ధారణ కార్యభురంధరులై యాచం[ద తార 
కంబగసం గర్పిసా_మాజ్యంబున సర్వాధికారంబు వహించి. 

"తాము పరిపాలించిన యా యునైటెడ్ స్టెాట్సునకు వన్నె 

వెట్టుచు తుణభంగురం బగుస్థూలకాయంబు వదలి సూత్ము 

స్వరాపంబునం (బపంచము నెల్ల లేవదీయం జూచు. 

చున్నారు. అ బపహోములింకనం ద్యగగణ్యుండు. అతని. 

చరిత నిచ్చట సం(గహముగ (భాయ బూనితిమి. దాని. 

జా[గతతోం జదివి పరిశీలించినవో దవ్రు-డెంత కరుణా 

ళుండో మనుజునకు వృద్ధియాంద నెంతక్రక్తి స్వాతంత్ర్యము 
వీచ్చియున్నా డో, మనదేశమునం దీశక్తి స్వాతంత్యము. 

లుపయోగించు పొనకనూూ యుపయోగించు కొనుటకు. 

ఏలు లేకనో కష్టతమములగు పురాతన సాంఘీక పద్ధతు 
లకు పతక బర చేశియుల యవచ్చిన్న సొర్వభా 

మత్వపు. జల్లని నీడనుండి సంతసింపవలన్సి వచ్చియు మన 
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(మ్రైహో సము ఈత నం 

ము 

(అ 

మొదటి ప్రక రణము. 

అబ్రహాము లింకను తల్లిదండ్రులు జననము, శ వము. 

— 

రమారమి యొక టి రెండు శ తాబ్దములకుయబూర్ళ వముమె 

రికాఖండ మిప్పటివలె ధనసంపత్తిచే నొవ్పి, గొప్ప పట్టణము 

లనేకములచే నలంకరింపంబడి లోకమందెల్లర కన్నుల మిజు 

మిట్లు గొలుపుచుండుట చేదు. ఎచ్చట జూచిన నడన్రలు 

విస్తారమై ఎల్టి యిందియనులను మోటుజూతివారితో విండ్ 

యితేరులకుం బూర భయము గల్పించుచుండు, ఆప్పుడప్పుడ 

తెల్లవార నెకు లీతరఖండనుల నా కమించుకో సిన తెజఅంగున నే 

యీ ఖుడము నాకమించుకొన. (బ్రయత్నించుచుండిరి పా 

శ్వాత్యులం దమదమ దేశముల జీవనసూపాయము లేనివారు 

మనచేశమునందు వలె నాకలములం దినియో బిచ్చ మెత్తికోని 

యో పొట్టయోసికొనుట లేదు. ఇతర చేళములకు. దణలి 

మొదట మొదట కష్టముల పాలయ్యు చాను రాను స్వశక్తిప్రయో 

గమునం బవృద్ధిలాంచి యిప్పటి యమెరికనక్షివల సుఖం 



ముసిలి తెలువాచేే యిటిపనికిం లా త 
రు లు 

డా త్ వన జుట్ పం తే ళు జో జే ఫ్ 

దుష, ఆమెకికాయందు నూరుసంవత్చరసులకుము మ్ను పర 

డొ లల న జ, _ కాని 

పనస్మ్యామఫాగములయంన ర్తి ae యిందియనగనాలు చుల్ల ౫ కర I 

రు 

బవవెాముం బూవియుందును అఫాగముల వసించు యూకొ 
షు 

bf k a a పుర a af = 

వయమనములరద ఆన్ని వేళల టం చ ల న సత్త ee cen 

స ; అ ఈ మి 

లుకు ఎఇకుంజెను. అంత mM బుుయిలువరదినను వాచు 
నక 

థా రాం 

జేవూర్చి టలు మునమునో గదాయని జర నకునిటుయబూా చుచు 
Jc 

SINTERS HCN eS WT న తాత ముల కాలవాలమగ్సు 

వనటితమణమున ల్ లంకను తాత పూర బెన్ ప. నునా రాయు న ల ర్వ (శుచి 

ముగు వకివియాయుదుంనే యచట జన వెహుళ్య మగుట. 

గాంచి త -తమనివిని పత్చిమఫాగ మె దుఃఖ భాజ 

నంబగుట6 ౫రాడ లెక్క గొనక యచటిక 1750 సంవత్సరమున్నం 

అయాణ మె పోయెను. అప్పటి? లింకను దం(డ్రియాధ థానును. 

క డత నిని ముతజియిన అబు కువాడణు 
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బనిశోయం౭ బంచి థఛామసును దగ్గర నునుచుక్రోని తానొక 

చేని కావరణము గట్టుచుంజెను. ఆ కార్యమున మగ్నులై 

యుండ దటాలున నెక్క_గుండుడెబ్బ యతనిని నేలా లె. 

భామను దిగ్గ మం జెందె. అతని యన్న మార్దీకే సాహో 

య్యాగ్గము (పక్క_పల్గియకుణికె. మటియొకయన్న చోవీయా 

దమకుటీరము జేరుకొని గోడ కన్న ముల నుండ్తి శత్రువుల భరి 

చీలింవందొడలా. వారు దమ దాగుడుభూమి' వదలి యే తెంచి 

తం (డె భూమి [వాల దిగ్భ /మం జెంది నిలుచున్న ఛామనుగాంచి 

యతని నెతుక్రానిపోవం (బయత్నించిర. అయిన జోమీయా 

సూటిగం జూచి థఛామసు నెత్త నుద్యుమించుచుండిన యింది 

యనును యమనిలయంబున కతిథిం చేసె. మారి శే సబలుల్నడె 

యారంగముపపై. జూపెపై.  థామనును దిగవిడిచి యింది 
యనులు రయమున. దొలగి చనిరి. 

ఇ కటకటా! కడుపుకక్కురితి. దనకును దన బిడ్డ లకును భోజ 

నము సమృద్ధిగ దొరకును గదా యనుజేరాసణే లింక్రను 

తాత యిట్లు చిచ్చుటికి (ప్రాణములుం గోలుపోయెయగా! ఇంక 

రత్త కుటుంబమునకు .' జీవనాధారమేమిగలదు. చెతికష్టము 

చేస "వారిని దొందరలపాలుసేయక రక్షీంచుచుండిన యా. 

సత్వ స౩జ ba స్ ని కలేబర మింటికి దెచ్చినపు డావిపన్ను లెంత 

చెగలిరొ న మళోపీంప పంగ బ్లుదుమే! (a 
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నుండి మతి మొక యూరి కిని కక వాషసాంమునుం౫ 

౫ముచు వచి న పిైెహషయు అనేక ము:అత నిశ నోచపటకలో8ి భావి 
ని 

కతాంనర గౌర వముల( ఇెచ్చి 'పెట్రుచుంజెను. ' 

బహుకాలము చుక్ట్వ చుట్టి eT CE 8 0 
రి 

యుక మ. ప వేల్తింగ ముగాకయని యిచ్చమయొడమి యత 

ఉలిజ చెత బవ్రనునందుం(బబలుం డగు జో “సఫ్హోంక్సృను మ్ 

యొడ్తంగివడ్ద పని నేర్చుకొనం దిర్తానము. చేనీఫొని యతని 
x పృహమునకుం బోయెను. అచ్చట నితెండొక్క దెబ్బన రెండు 

వీట్ట్లలం? గొౌబ్ల నట్టు విద్యాభార్య ఇఅ౭టసు గఉంశాన్మూ వృ= = మేం: 

దతని కరతవెళవ యలవడదాయెను ప వస్తు 

వుల నిర్శించుట యందు వరా. తే మతి కి న్రక్తి౫ న్ నైపుణ్యము 

నాకి చక్కని పనివా-డవి చేరువడయుట. కకం డసవ్లాస్టం 
ఇ 
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డయ్యెను. కావున నిందు. గళత్రసంపాదనమె యతని కెక్కు-డు 

లాభ కారియా యును. 

ఆలాభము నండి ఛావుసు ఎలిజబెత్ టవ్రనులో' 

నెక గుడిసెకుక్రియందు. దనగ్భహిణితోం గొంత కౌ లము: 

వనీంచి యచటినుండి నోలికాచరి దరియం దంతకం కుంగొంచె 

ముత్కప్ర మగు నొక కొయ్యగుడిసె నిర్ణించుకొని యచ 

టికి జనియెను. అది గ వాత్దాగ్గర శూన్యం, సమ్మపబేశ వర్ణి 

తంబై, నిగ్గన భూమధ్యస్థావితంజె, సేదరికమున కిచె ముద 

వెట్టుచున్న దాన నది వాటుచుంజెను, అయిన నా(పక్క. 

శిలలమధ్యము. నుండ బుడబుడ ధ్యనులచే వినుల విందు 

సేయుచు స్వచోదకంబుల కన్నుల కానంద మొసంగుచు నెల్ల. 

కాల మల్లనల్లన (ప్రవహించు నొక చిన్న జలాశయ్మముం' 

జాచండక ర్క_శ రంగంబునకు వ న్నె వెట్టుచుంచెను. 

థావుసాకుటీరమున కన్న మిన్న యగు తకు నిర్మించు. 

కొన. నశక్తుం డగుట నద్దానిన తన _యునికి నేనీకొని యుం 

ఇను. ఇట్లు దురవస్థ పాలగు వా డతం డక గాయం 

అతని. తెగవా రెల్లరును విద్యాగంధము లేక యెప్పటి. కప్పుడు; 

క్షుత్సిశాచంబుం బోం్రోలు నంత సామర్థ్య మెనను లేచి: 

వానై.. దారిద్భమున మునికి తేలుశుందురు. 

థామససెస్తుడును. చాళశాల ముఖము సూచిన వాండు 



గాడు. నాలుగక్కము చేర్చి చదువుటకులాని లెండక్క_ 

ములుకూర్చి (నవాయుటక్రు 6 గాని యతేం ఇటుల వు, అయిన 

నతేనిభార ర్య భారాళముగం జదమువ గుట్టును. హనాయుటయం 

దంత సమర్గు రాలు గాదు. తనమేకు (వాసిక్రాన సునంత వూక యు 

పరిగ్రామ nn ఇ టగుట వివాహానంతర మామె దనం 

గాంచి విద్యా భ్య సనముస క: గాలాజికమణ మెప్పటికిని చేదు. 

మో రిషి క నం బనింబూని యశకా_ర ర్వ మొనర్చృవచ్చుననియె 
క 

శామనసినువదియెనిమిది సంవత్సరములవాలటై టి. 
theese 

దృష్పైకలవా. డగుట ముసలిముప్పుకుం దొలిసమక యన్నట్లూ 

'వయనున నతురమాలం (ారంభించుట మని జడ 

ఆప ఒం, బన; అయున నాంసి యతని సండియంఘులం దీర్చి స్వహాస్తమున 

eh - రు లిజంప౦ గప్తీనను గురు ఏవేసి కాలము గదుపుటకన్న 

ననేక మకుంగులు లెస్స యగుననితెల్సి చాల డనభర నంత గ ర లం 

వానిగం జేయ సమక్ష సాను, తుట్టతుద కానాత్వికుడు డన 

" సశీతిలకమః గుకవ్లుగాం చేకొని మిక్కిలి గజ జేసి బుద్ధి 

సోశతంపు. కవగావాన మగువిధమున సంతక మునరూనంతటి 
కా 

చ eT 5x గుర్తు జేయు విద్నావిహీనుల కరగ మం్తి 

ప ంయకోనేః గబ్జెను. 2 

Ss ాంసి' పీకొరువ్రురు న చ్వైస నవ: వాతేస్ట్యుల్తె య 
అవి 

కీకినవాకు.' .. అశాలమున సీకెళవాలే 



మొదటి ప్రకరణము. 17 

సుగుణసంపదకు. బే రెక్కి యుండిరి. కావున వా నెల్లపుడును 

స్వమత ధర్మముల, దప్పక పాటింపం (బయత్నించుచుందురు. 

థామసుభార్య యాతనికన్న నెక్కుడు తై ?స్త్వవళభక్తి గలదియు 

నెక్కు_డు మనళ్ళ క్రి యుతేయు. “ఆమ సన్న నె యంత 

రక్తపుస్నై లేక చుజుకుందనము గల్లి, సాహ సౌదార్య స్వభా 

వముచే నెప్పి తనవారల మొజకుదనమునకు వగచుచుంజె” 

నలై డాక్షరు హాలండు చెప్పుచున్నాడు. “ఆమె కుటుంబమునా 

రా మెబుద్ధిదాతుర్యము లనన్యసామాన్యము లని తలం-చు 

చుండి” రని లేమను వక్కా_ణించు చున్నాండు. నిశ్చయముగా 

నామె గుణగణ్య మొ యె బుద్ధి కుఫేలత గలిగి యొప్ప చుండెను. 

ఆమెయందు ఛానుసున కధిక గౌరవమును గారవముచే నాదర 

కకానురాగములును బలము నెంచెను, తపు అక నాతం 

డామె సుబోధల చే సంపూర్షఫలము వడ ను, 

నిరువెడ లగు నిట్టిత లీదం(డ్రులవలన నిదివణకు వర్తింప 

బడిన మహామందిరమున 1809 - వ సం! ము ఫి(బవరి 10 - వ తేది 

ఆ(బపహాోము లింకను భూ మియం దవతరించెను, నాలుగుసం వత్సర 

కులకు, దరువాత నతనితం।డ్రి నాబుచరియదరికి వెడలెను. 

అచట నత(డు నూటముప్పది యెకరములభూమి గడించుట 

మిక్కి-లి యాళ్చర్యకర మై తోచుచున్నది, చెండవ సంవత్సర నే 

యందు నూరెక రము లమ్మివేయంబడి యె ననుట యా యాళ్ళ్చర్య 

2 
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మును గొంత నివారించుచున్నది. అయినను దక్కిన ముప్పదియెని 

మిది యొకరములైనం గొని వైరుపెట్టుట ఈవీద లింకనున కెట్లు 

సాధ్య మాయె ననుసందియము గలుగక మానదు, నాంనీని జేపట్టి 

నదిమొదలు భామ సేదో యొకవిధమున వృద్ధి వ్రెందుచువచ్చె 

ననుట నికి వాదాంళ ము, అతని పూర్వాచారములును పూర్ణ 

గసుణవిశేవమంబులును మెల్ల మెల్ల గ నాతని విడిచి పెట్టనాగనుం 

థామను లింకను కథలు సెప్పటయం దతిసమర్థుండు. 
తమ పూర్వీకుల చరిత్రము నంతయు మిక్కిలి యుత్సాహము 

తో- జెప్పుచుండును, ఇదివణకు _వాయంబడిన విషయముల 
కీతండు మటీయొక ,యంశేమును వీరరసో త్పాదకంబును జేర్చి 
తన కుమారుని మనము రంజిలంబేయుచుంజెనంట. ఛామసు 

ఆజహామునుధత్రించి “అబ్బీ! ! మోతాత నాకు చెప్పుచుండిన 

విషయము లన్నియు స దొడంగితినేని దినములు 

గాదు వారము లైనను జాలకపోవును, అతం డీ చేశమునకు 

వచ్చి ఎన. 2780-వ సంవత్సరముననే వట్టి యిందియనులు గుంపులు 

ంవులుగ్వ జేరి. లెల్ల వారిపె దండెత్తివచ్చి ముట్టడెంచిరిం 

అపు. న. జల్ల ల్లరును.. ఎచైనికులు గావులసివక మెను. దేలి 

క గజ ఠా వాండ్లు. సేనానాయ్తక్షుల్ను! సం కక్ష: ఆర్త 

నక్త త్ సాదు. నర్వవేనాఫివత్యను ము న్స్ 

పా సమ్సురంను. 
సౌ వడా. స 
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క్చెను. అతిఘోరయుద్ధ మొకటి (ప్రారంభ మాయెను. ఇంది 
యనులు తెల్ల వారిని బరాజితులంకేసీ పలుతేజంగుల వేధింపం 

జొచ్చిరి. బూను కుమారుడు గాయము లనేకములు తగిలి 

తుతకలిత ళరీరుం. డాయెను, అత నితం(డి యాతని నెక్తికొని పలా 

ముల డగసుటక.( (బయత్నించెను, తద్యా మత (డు పు[తుని 

విప్పున మోసికొని తహ తయా . దుమికి యిీాదుక్రోని 

పోవ నారంభించెను, ఎదురుగట్లు చేరునంతన ఆబాలు౭ డునురులు 
దొర6గను, అచట నిలిచి తిరిగియాూడ నిందియనులు వెన్నంటి 

_(పవావాజలంబులం దేలుకొని వచ్చుచుంట విశద మాయెను, 

తన ప్రాణము లం గాపాొడికొనుటక యత డు దిట్టతనము వహించి 

దనపట్టిక శేబరంబు న ట్రై దిగవెచి పరువిడవలనీవచ్నెను. అట్లు 
పలువిడ్ సురన్నీతముగ నతడు ([బయంటు స్టేషను 'వేంను, 

ఈ మధ్యకాలమున నిందియనులు ముగ్ధురు పడుచుల. జెర 

బట్టి గొంపోయిరి. అం దొక్క_ తే బూను కొమార, ముగ్గు 

కును బూన్సుబరో (గ్రామమునకు. చేరినవారు, వారు శెంటకీ 

నదియం దొక చిన్న యోడ పె వివారింపుచుండి దూర తటంబు 
నిరిసి యొడ్డుతా కిరి, అప్పుడు సామిోాష్య కం జపుంజంబుల' 

నుండి తటాలున నిందియనులు వెలువడుటం గాంచి యా 

యూ బిడ్డలు మృత్యు సాన్ని ధ్యంబున కేడ్వుంబడిన తెజంగున 

భయవిహ్వాలమానస లై భునస్వనంబున మొజ్రోయని శేకవెచి 
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యాకోట యందలిజనుల. చెవు లవియ. జేనీరి మనవారును 

ద్వరితనతి సాయమొనర్చ వెలువడిరి గాని వా రాయోడ చేరు 
నప్పటి కిందియనులు విల్లలంగొని కడుదన్ర్వన కజగి యుండిరి. 

రాక్ యెనందున వారిని దలుముకొని పోన్సట యసాధ్య 

మయ్యెను. "కావున బలములు జేర్సుకొొని మనమా రిందియనుల(6 

బారికొల్సి తమబిడ్డలం గొపాడుకొను నుద్భినుమున వేకువ 

జామున బయలుదేజిరి. వారు నలుబదిమెళ్లు వెదకివెదకి కట్ట, 

కడపట లోకభాంధవుడు పన్చిమాంబుధింజేరం నాతనికా 

వగచు జంతుసంతానంపు దుఃఖపుంజంబు వ్యావించుచున్న 

దో యను తెజుంగున తిమిరంబులు దట్టము లగుసమయంబున 

రా(త్రిభోజ నంబున క పచనకార్వుంబు లోనరించుకొన దండు 

విడచిన యిందియనుల( గాంచిరి. కాంచి తా మచట నుండుట. 

కొనిన నిందియను లాపడుచుల (పాణములు. గొందు శేమో 

యనివెజచి వారి కట్ట కార్య మొనర్పుటకు. గాల మొసంగక్ర 

హటాత్తుగ నొక దెబ్బన బిడ్డలం దాకకుండ గురిపెట్టి జడివాన 

యందవి వడగండ్ల తెటంగున తువాకి గుండ్ల కోలావాలంబుగం 

బజపిరి. ఇందియనులలో నెక్క-_ని గుండు దెబ్బ . చెండాడుట యే. 

వా రెల్లరు సీ మహహూాత్స్పాతంబునకు నిలువజూలక చెల్లా 

సాద ౫ పడుచుల విడనాడి దిక్కు. కొక్కాండుగ పొజీవోయిరి”' 

_ వన్వ్వరణానిధనున నుప్పాంగుచుం చెప్యచుండును, * 
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ఇటి కత రానుభవంబుల విషయము లా(బహోమునం 
౬ లు 

జేలాటి యూవా లొడమంజేసినదియు. జెప్ప నలవిగాదు. 

అయిన దన పూర్వీకుల స్థితికం క దనస్థితి పెక్కు. మడుంగు 

లనుభవ నీయ మనుట మాత మాతనికిం దప్పక విశద మె 

యుండును. 

నొబుచరియ గృవామునండే అ్యబహోము లింకను చేపలు 

కట్టుట మొద లగు నాటల నేర్చెను, మిక్కిలి చిన్న వాయుగ 

నుండునపుడే యత డసామాన్య శక్తిం జూపుచుంజెను. ఆరు 

సంవత్సరములనాండే యతం౭ జేదుబందుల వేటాడుచుంజెను, 

చుజీయు. చెటు కొవులం బటుక్రొని జలాశయంబులపె నూగు 
లు —é A) వూ 

చుండు టాతని క త్యానంద దాయి. అత. డొకనాం డీ కార్య 

మున. నుండ నకస్తాత్తుగం బట్టువదలి గభిలునం తటాకంబునం 

బడియెను, అతని తోడిబాలుం డగు బిల్లి మన స్టెర్యంబు 

సూవి, జూ(గతపడి, సత్వరమున నతని సేవింపకున్న థామను 

లంకను దన పుతరత్నంబును, యునై అడ్ స్రేట్బు దన శో 

ధ్వత. నిరోమణిని నాండు గోలుపోయి యుండును. 

అనేకవిధంబుల నా(బహాము తన బుద్ధిచాతుర్యంబులను, 

వక్తి సావాసంబులను బిలతనమునందె చూవి తనసాటి జాలుర 

క్రోం కు మిక్కిలి సమర్షుం డగుట వెల్లడ చేసను. అతని తల్లి 

దం[డు లీ విషయమును (గహించి సంతనింపక పోలేదు. రాం 
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బోవు (పకరణమున న్మాబహాోము లింక నింకొక విషయమున 

జదువరుల మనంబుల కాపహ్రాద మొసంగౌడును గాత, 

రెండవ ప్రకరణము. 

బాల్యము. 

Meer woes 

ఆ(బహాము తల్లిదర్మడులు నివనీంచుచుండిన దేశ స్థితిని 

గుతీంచి యిదివణ శే (వాసియుంటిమి. అప్పుడు 'దేశమునకు6: దగిన 

విద్యా ళాలలును, విద్యా శాలలకుం దగిన యువాధ్యాయులును. 

అరుదు. మన దేశమున(/సాడ (గామము లనేకములయందు బలు 

లేకుండుటయును, ఉన్నచో నైన తగుపంతులవా రుండక పోన్చట 
దట్లస్తీంశుటయు సర్వనాధారణము. పూర్వ నాగిరికు లగు ప్రజ 

లును నవనాగ39కా(గ గణ్యు లగు [పభువులునుం. గల హీందూ 

సమే యిరువదియవళ్ తాబ్దంబున నిట్ట దుర్చశయం దుండ 

సిప్పవో (శోక శతాబ్లమునకు ము న్నప్పుడప్పుడ గన్నులు 

దెబచుచుండీన యయా. శెంటకీ 'నీమయందు విడ్యాసాధనము 
.. లక గురు. దనిన నేమివింత, _అంధున అ 

ap ను, కొడ్టైముక్య [కంత -నెక్కు _ డానించనిబాలడయ్యునుల 

య a క కలన లః జడివి ౨౫౬ - బియూస స పడుచుండును... ముట్ట కనను . 
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అ(బహాము లింకను (ప్రవేశించిన పల్లెకూటము నైని యను 

నుపాధ్యాయునిచే నుంచంబడ యుండాను. అతం డచటికిం 

(గొత్తగ వచ్చినవాండు, ఉపదేశమునకు వలయు సామి 

యెంతమా[తనును గలవాడు గాడు. తన శిమ్యలకు వాచ 

క ముమా(తము నేర్చం గలవాడు, (వాత గఅపుట కాతనికిం 

జాతుర్యము వాలదు. మిక్కిలి వదవాం డగుట నాతడు దన 

కొద్ది రాయుడి శేదో మజికొంతం జేర్చి జీవనోపాయ మేర్చటుచు 

కొన నీపనికిం బూనెను, అతనికంఎటె సమర్థః డిం కొరకరుండు 

దొరకనందున దలిదం్యడు లాతని శిత్సీకై తమ బిడ్డల ననుప 

నియ్యకొనిరి. ఇట్టి గుకువుకడ నాబ్రహోము లింకను తలిదం(డ్రు 
లతనికి విద్య యొం తెంత చేకూరిన నంతంత లాభకారి యగు 

నని నము యతనిని అతనిసోవరి నారాను విద్యాభ్యసనము నకు. 

బంపిరి. అచ్చటి వుస్తుక భాండాగారమున శిధిల మెన డీల్ 

వర్తు వర్తకము వుస్తుక మొండుమాత మొప్పుచుండును. అ 

దానినే బహూ సన పత్ర వనే వారు నంపూర్ర ఫలావేత చే 

నుపయోగించిరి. బుద్ధిమంతు లెట్టి స్వల్బ్పసా హాయ్యంబు నైన 

వృద్ధ కుపయోగించుకొందురుగాజే 

ఇ ట్లుపాధ్యాయులకడ నాబ్రహాము .. వాచకము . నేర్చు 

వానను. అయిన -నా విద్యాలయము. బాల కాలము సిఅచినది 

కాదు - -అయిదాకు వారములలోపల దాని యాయు నుడి 
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ను. బోధకుల పాండిత్య మెండనగాఅం గాటోలుం నిమ్వులం 

గోంద ణతనికం కు నెక్కు_ డతురజ్ఞా లయిరనిన నంత యన్న 

తముగా నుండదు అది యెట్లుండన నేమి. ఆవి (అ(బహోము) 

సారా శైనిగారి నుండి సెలవు పుచ్చుకొని మరొండు బడి కిం 

దణిలిరి* 

అయ్యది హేజల్ అను నతం డుంచినది, అతండు నైని 

కంెటు పెక్కు మడుంగు లెక్కుడు నేర్చినవాండు. తేన శిష్య 

బృందమునకు వాచక లేఖనములు రెండును సాధారణము గ 

నేర్ప సమర్గు(డు. మొత్తముమోద నతం డాబికి. (చారంభదళ 

'యం దుచితవిధమున నుప దేశ మొసం గలిగియుంజెను. 

అయిన నతని పల్తెకూట మాాఖాొహా మింటికి నాలుగు మైళ్ల 

దూరము నుండెను. నాంనీ ధామసు లివిషయమును లెక్కకు 

గొన నెర. ఎక్కువ [వయమునకుం. గూడ వెనుదీయ రి. 

తేమ ౫డించినదాని నతిమితముగ నుపయోగించుకొని బిడ్డలకు 

నిద్యాసంపత్తి లభించినం జూలు నని యనేక కష్టముల కోర 

నిశ్చయించిరి. సాంటినుండి ఆపిసారాలి” రిరున్సరును (కుతిదిన 

మును మధ్యాహ్న భోజనమునకు రొెప్తతునుక మోసికొని 

_వాలుగుమైళ్లు నడచి" విద్యార్థు ల వెడల గారంబించిరి. 

అప్పుడ యా 'బహోమం పొద. సంపత్తికి ([బారంభము. అట 

= "a 

Fr. తకం ' కేపనము' నభ్యసించెను?. చాన నంత పౌ పీణ్య. మాల 
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వడకుండీనను అతృరములం. గూర్చునంతటి సమగ్ధతనొంది 
యు త్చావాక లితు, డ య్యను. వాచక్మునమా[(త్ర మత్యద్భుత 
శక్తి సంవాదంచెను, ఇంతేల. ఎనిమిది పది వారముల. దన 
'యుపాధ్యాయు నంతటి వా. డా(బహో మాయెనని నౌడ్డివిన 
నతని బుద్ధి విశేషము బయలుపడం గలదు. ఈ వివయాము 

గురువగస హేజల్ గ మనించినట్లు నిదర్శనము లున్నవి. 
ఆకాలమున నా (పాంతమున మత (కుసంగమున కెడము 

లేకుండెను. చేవాలయములును, మతవివయిక సభలును 
మిక్కిలి యరుదు.  ఆ(పడేశమున కప్పుడప్పు డొక మతా 
చార్యు డు వచ్చుచుండును. బేపికజ్ఞూన మంత గలవాండు 
గాకున్నను పుకోహితన్య్యూనతం జేసియు, సర్వజన్మవీియత్వం 
బున జేసీయు, నతం్హె న్యాగతం బనుభొవించు చుండును. 
అతడును నెడనెడ లింకనుల కుటీరమున నుపన్యనించి తన 
(తోవం దాం బోనును. కాన్రున నాధారణార్చనలును జైవిలు 
'పఠనమును వారు దమంతకు. చామ నెరవేర్చుకొను చుందురు. 
ఆ(బవాము లింకను దల్లి యతురజ్ఞురాలు. భాను వాసఠం 

బొలను మజి యితరదినములను దమకుం గల ఫు స్తుకరాజం 
బొక్క-_టి బైబిలును పలుమారు చదునుచుండును. దాని వినుట 
'యందును నద్దాని యందలి కథలకు. జెవి యిచ్చుటయందును 

నాబికి మిక్కిలి యాసక్తి _ పు'స్తుకము చదువ నేర్చుకొనుటకు 
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మున్నె యతండు బెవిలునం దెక్కు-డుభాగము నెజింగికొ నెను. 

విద్యాభ్యసనము చేసినతరువాత నాయన క్రొదవిన (ప్రధమ 

గంధము నదియె. గొప్పవాం డై లోక వ్యవహారములం "బే 

రొందునప్పటికిం mE వుండు గా కున్నను అతడు బైబిలును. 

మా(త్రము మరవలేదు. తేటుచుగ నా _గంధస్థ్రిత విషయముల 

నై (ప్రయోగించుచుంజె ననుట క నేకదృబ్రాంతము లున్న 

యవి అ యుక్కృప్ట (గంధపఠనం బా(బహోమునందు 

నయుక, సత్యము మొదలగుసద్దుణముల యంకురములను 

చాటి యతని పు రోభివృద్ధి కిం దోడ్చజెననుట నిర్వి వాదాంశ ము. 

స. శెంటకీ సీమ 'బానిసనీమి యగుటం దత్చా9ంతమున 

సజేని యొక  ముక్త్షసీమి గలిగిన నటకు వెడలుదముగా కని 

లింకనులు వేచియుండిరి వా రిట్టిప్రయత్నమున నుండుటకు( 

గారణము మజి యొకటిగలదు. . కెంటకీ వీమయందు శత 

స్వామ్య మస్థిర మగుచుం డెను. అనేక సంవత్సరము లెండ 

తనక గాలి యనక కప్టించి భూమి వృద్ధి 'జెసికొని యనుభ 

వింతఖు గదా. యని: bre 'నోటికివచ్చినకడి. జారిపడ' నను 

a భా ఎస్వాత త్యం '' బగోచరం : బగుచుంట శటన్లీం. 

వెను 1 -'అనేకులు* దము మే గడించిన వితి 

పేబుపోల్లు ఇక్తవాస్తు... 
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కె-ప్పుడు నిరర్ధకం బగునూ యని జడియుచుండును. ఈ 

భయము లింకనులకు. శౌడ కలిగను ఈ రెండు కారణ 

ములకును థామను పర్యట నేచ్చ (ప్రోద్బలం బొసంగుచుండును, 

ఇట్టి సందర్భముల '*నిందియానా” ముక్తసీమ గాంగలదా యను: 

విమర్శ జరుగుచుండుట విని యా విషయమున భామసు. 

నాందీ లిరువుకును మగ్ను లెరి. 

1816-వ సంవత్సరము ఆకురాల కాలమున : బ్రిందియానా 

ముక్త సీమ మొ యునైపెడ్ స్టేబ్బ సంఘ రాష్ట్రమునం జేశె' 

ననువార్త బయలువెడలెను. నీమాంతరముల నుండి యచటికి.. 

జనులు గుంపులు గుంపులుగం దరలుచుండి రనుటయు విశద 

మాయెను. లింకనులకు. (గొత్తనీమంజొర దత్తరం బొడ మె.. 

తమస్థితి నమ్మకొనం గలిగినతోడనే (ప్రయాణం బగుట కాయత్త 
బడిరి. అమ్ముట కియ్యకొనిన గానువా రొకరు వలయునే యను 

చింత వారిని వీడింపం దొడలొ. చేశ కాల గతులను బట్టి 

యచట గొనువానే గరువైరి, వేచివేచి తుట్టతుదకు 1816-వ 

సంవత్సరము అక్టోబరునెల మధ్యదినముల. దమ కుటీర ద్వార 

మున నెక నూతన విగ వామును కోల్చినిం గాంచిరి. అతండ 

వీకతో జేర మాడ నే తంచినవాండు, క్రొద్ది భూతి సంపా" 

దింప నిష్ట్రము గలవా డగుట( గోల్చి లింకనుల చేనులం గొన 

రుద్యమింజోను.. కాని వాని వెల నొసంగుట కతసికడ (ద్రవము: 
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"వేదాదయును. వ్యాసారమునకుంగాను చేర్చిపెట్రిన సారాయి | 

మాత్రము దగినంత యుండెను. * 'లింకను తనభార్య సలహా 

'యడిగి మజి వేరు మాగ్షము గానక సారాయి చేయుట నెటు 

గని “వ్రందియానా ? జనుల కడ్డాని( నమ్లుకొ నిన ద్రవ్యము 

గడింప వచ్చునని తలంచి కోల్చి చెప్పిన మార్లము నవలంబింప 

నియ్యకొనియెను. 1 

బేరము ముగినీనతోడ నే థామసు దన నవీన నివాస 

"సలమునకుం దరల నాయత్తము కావలసి వచ్చెను. కొంత 

జము భనము గను వి శెషభాగము సారాయిగను దన గ్భహో 

దిక్ ముల విలువగ6 చేకొని యా సరకు నొక తెప్పపై నిజంరక్రొని 

'యుప(క్రమ (పయత్న ముల "వేయ. దా నొకండ వెడలి చనెను, 

[తోనన దురదృష్ట మొకం డతనింగలంచె. తనసొత్తున కపాయ 

"జురు లేక దరివేరు సమయము సమిోవించెగా యను సంతస 

మున నతం డుండం దటాలున నా తేప్ప పల్ల టిలి సారాయి 

Se తప్పుగ గణించంబడుట లేదు. శాసభోథరనముమా కము 

దూమ్య నై "ఇ యండె. | 

"1 నాణ్యము” 'లింత. (పబలినకాలమున నుక్కు_(డు దన గృహమీను 

సారాయి కమ్యుకో నె ,.ననిన ,నతిచితముగ నుండునని యొక యాంగిలేయ 

ఫుస్తకకాయయ' నుడువుచున్నాయ. మన దేశమున నిది యొక వింత యని 

తోచక దని చెప్ప "మెప్పును. దరదు లై (దవ్యార్డన విశేషముగ లేక ధాన్య 

క్యు [1-5 నేక లం గొనువాళు. మనవా రేకులు, * 
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తిత్తులు జలంబుల. బారల నారంభించె. శామసు సొమ్ము దక్షించు' 

కొను సంభమమున నాతేప్ప నెక్కి_పట్టుట కెదురువెవు. 

నకు పరుగిడియె. గాని సారాయిబరువుచే నా తెప్ప దల! క్రిందు 

లాయెను. తిత్తులతోంలసహాడ దాను నీట మునుగవలనసి వచ్చుట 

గాంచి యతడు ([బయత్నించి యాతెప్ప పట్టు వదలక తన 

(పాణములఈ గాపాదుకొన సన్నద్ధుం జాయను; అప్పుడ 66 అథెర్య 

పడకు మ్మథెర పడకుము. మే మిదె మమొక్క_ని'మేషుంబున., 

వచ్చితి” మను శబ్దము విననాయెను,. అందుల “కానందం బరట్ని 

థావుసు దత్తరపాటున * లి ఘుంబు నన మండ. 9 అనీ. 

"కేక వెచెను, కొందటు దను బై శెత్తుచుండు టతనికి విశద 

మాయెను. (పక్క-నం దమకార్యముల మలంగుచుండిన యాడ 

నా రతనిపె జాలింగొని రక్షంప వచ్చియుండిరి. వా రతనిం దమ. 

పడవ_ె నెక్కించుళొని యతని సామ్మగి నెక్తయిచ్చుటకు6 

బూనిరి ఓహి యోనదియం దిట్టి యుత్నాతము లాదినములలో 

బహుమెండుః తన్నివారణానుకూలు లగుసహాయులు పెక్క-ం 

డుందురు, వా రితరుల కష్టముల. దిర్చుటకు6 గంకణము' గట్టి 

యుందురు, సోదర భావంబును దైక మత్యంబును నెలైెడలం గను 

పచ్చిగా బే పశ్చిమ చెళము లతివినుతిం చెందినవి. 

“ ఇట్లా థామను రఠ్నీంపయుడి దనరతుకు లెత్తి యియ్యం 

కల్గిన సొమ్మును మరల దన తెప్పపై నెక్కించుకొని వారు 
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సూచించిన చారిని యు ద్లైశితస్థానము చేరి లంగరు నెచెను.. 

అటనుండి పదునెనిమిది మెళ్లు pe లికి సారాయితోణసహాడ 

తన్ను. గొంపోయి విడుచుటకు పోనీ యను మాగ్దదర్శకుని 

నియమించుకొనియెను, అతని కుంకువగ6 దన జెప్ప నియ్య్టనంగీ 

కరించెను, పోనీ యొకకాడియెద్దులు గలవాండు. తెప్ప నొకదాని 
నెచ్చటనై న es ఛామసునకు( దెప్పతోం దరు 

శాతం బనిలేకుంజెను. కావున వీరిద్దజికిని నీబేరము పొసలాను, 

pe నయన మై కదలుటకుమున్న దేశస్థితి చక్కగ గు్రెజిం 
శ ea గాన పోనీ €.ఈ [(పొంతముల అ బాటలు లేవు, 

చున మడవి ఛెడించుక్రొని వెడలవలసియుండు ” నని నొడివెను, 

భామ సద్దానికి( గుండి “నివసించు జను లైన నిందున్నారా” 

యనియెను. * అచ్చటచ్చట నలువురు నలున్ఫ రున్నారు. మిము 

జూచినవా రళ్యానంద ' మొందెదరుగాక, వెడలుదము రం 

డని పోసీ దన కాడిగట్టి దానిపె తిత్తుల నెక్కించి తన 
నజెమానునిం దోడ్డా ని దారిలు ప్లేను, కడుదవ్వరుగక మున్నె 6 

దట్లర బసు, కవాన(ప్రదేశ మాసన్న మాయెను. గొడ్డలితోం 
అెబాచేవ నం నం! పయాణము జరప నారం 

నే aE Fe స వచ్చు 

స్త మెల్ల యు నడపాయే 'యనయు చొట చాల్ల లలు 



నారతవ (ప్రకరణము. వ | 

వెజవక వా రనేకాయాసముల కోర్చి దినములు గడవీ పదు 
నెనిమిదిమైళ్ల (_పయాణము సలికిడి అ కాశాననంబున నటనట 
వసించు జనులు నూతనాగతులంజూచినం (బేమాదరణంబుల. 

_గనుపజచుచుందురు. [కొత్తగ వచ్చినవారికి వలయుసాయ 
మొనర్ఫుటకు. దమచే వైనంత పాటుపడుచుందురు, వారి కాథి 
థ్యం బూసంగి తమ శక్తికొలది గారవించుచుందురు. నియమిత 
స్థానము, జేరుటకు రెండుమూడు మెళ్ల దూరమున నొకగ్భహ. 
స్టుండు థామను పోవ్సీల కమితానందంబున స్వాగత మిచ్చి యాతి. 
థ్యంబు సలిపెను. తనకు చేవ్రం డిచ్చినదాన వారి సంతృ వుల 
జేసి త ద్దెకన్టీతు లజీంగించి వారి వెంబడిచని ఛామనునకు 
నివాసయోగ్య మగు. పబేళంబు. జూెపెను. _పయాణము 
ముగినీనందుకు మిక్కిలి యలరి దన నవమి[తు(డు 6 ఉడ్డు” 
దెల్పిన భూమి నీవానార్హం బని నిశ్చయించి పోనీ ననివీ తన 
వస్తువుల  నుడ్డు” స్వాధినమున నుంచి భామను దన పూర్వ 
గృహమునకు నడవ నారంభించెను. చక్కని చాట యెన 
నిందెయానా* నుండి కంటికి కొకవంద మెళ్లీదూరము. థామసు 
లింకను దీసిన (తోవ యంతకంు నిరువదియెదు మె ల్లెక్కుడుం 
రక నడచినడచి తుట్టతుద కత డిల్లుచేరెను. పుత్రకళ 

(తము లతని .నతిసంతోషమున తోం సొనిరి అ్మబహాము దన 

తండి యనూభవముల నచ్చెరువున వినియెను.. ' 



ఓట అబ, హాము లింకను, 

(పయాణ (పయత్నములుత్వరితగతి నొనర్పం బడియెను. 

రెం డశ్వముల నద్రెకు. దీసికొని వానిపై గృ ె హాపకరణం 

బుల నికి ,-0చిరి. నాందీ, ఆ(బహోము, నారా కొంత తూరము 

నడచు నప్పుడప్పుడు గుజములవై నెక్కు చుం [బయాణము. 

సాగింప నారంభించిరి. ఈ విధిం దరలి ర్మాతులు "తా రాపథంబు 

కప్పుగ గొోంగళులు పాంసతూలి కాత ల్పంబులుగ, గడవి యేెదు. 

దివసంబులు దారినడచిరి. 

వారి కదియెల్ల నూతనానుభవం చె. ఆయనుభవంబును ననే. 

కాపాయశకారణక లితంబు. అయిన వారికి భీతి లేశంబును గాన. 

రా దయ్యె. ఆ దేశమున నాదినముల నెట్టికష్టుములు వచ్చినను 

స్తే)వురుము లందటు జంకు కళంకు లేక (ప్రవక్తించుచుందురు. 
_ అప్పటి సీ) లిప్పటివారివలె చెదరుపోతులు గారు. వా 

రొకొొ)-కతణటిం జూవీన ఖెర్యనాహాసంబులు మహోద్భుతము లు, 

ఆపద శణులకుం దల లోగ్నవలసి యుండుట నా చెట్టి. కష్టముల 

నైన దిట్టడితనంబున వహింపనేర్చి కీడు జంకించిన ధైర్యం 
బవలంపించి నష్టముల గణింపక రానురాను సుగ ణపుంజం: 

బుల కిక్క అగసచు దేన్రుడు. దనోకు. నిర్ణయించిన కార్యము; 

నెర వెర్చుచుంధురు _. 

ఈనిషయము.. శదాహారించుథు. వే కకత ఆ 

'శ్రాయవచ్చును., మ కాత్ర శైంటకనీము వ. వాడె 
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దచినముపకు విచితవిషయ ముండు జరిగను. డేవిసను నోక 

తెల్లవాడు కార్యారి యె యిలు వెడలిపోయి యుంజెను,. 

అతని భార్యాపు(తులుమా(త మట నుండిరి. దీనిం గాంచి 
యొక యిఎదియ నతనియిల్లు కొల్ల నొటి యాలు బిడ్డలం జెర 

గల నిశ్చయించుకొని తుపాకి చేతబూని డే వఏీసుగ్భ్ళవాము 
సాచ్చెను. డేవిసుభార్య వానింజూచి గుంజెనీరు విడువక మన 
స్థేర్వమున నా వాతకుని నాతిథ్య మంగీకరింపు మనివేడుచు 

Wy సారాయి వీసా నొకదానింద్సి బల్ల పె నిడి వాసి నద్దాని సక 

శింపు మని(పార్థిం చెను. వాం డట్లుచేయ నిచ్చగించి నీసానుండి 
నారాయి పోసికొను. (బయత్నమునం దన తుపాకి బల్లపయి 
నిడియె. అంత నా నారీమణి డాని చివుక్కున లాగుకొని వాని 

శిరంబునకు దానిమూతి నిడి *నీన్టు నా కథీనుం డన గాకున్న 
సీ యుసురుల నీ తణంబునం దీసెద* నని వెజవించెను. ఆ 

యిందియను డనచేత నున్న బుగ్గి దిగవిడిచి నను కాల్వకున్న 

నే సీశేమియు గీడు చేయనని పలికి కదలమెదల తేక కూర్చొని 
యుండెను. ఈకీరున వాని దన పెనిమిటి యిలుసేరువణకు నా 

రోమణేలలామ పట్టునంబట్లి యుంచెను ! 
tod 

జ్ఞ అదేసమయమున నద్భుత తరం బగు సాహస్మపవర్తనంబు 
+ 

మరోండు రామాకులవతంసంబు గనుపజచె.  ఒకనాం౭టి నిశీధ 

మనం గో రద అఆశిందియానలు మేడి. కోల ల గరి ఈ 
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యతండు కవాటముదరకి వచ్చునప్పటికి. (బాణా వశేమనిం జేసి 

గేవూముం బొర యత్నము సెసీరి అతని భార్యయు. గూతు 

రును దలుపుమూాని బంధించి వారి నడ్డగించిరి. వా రద్దానికిని 

వెనుదీయక దాషరంబున బలంబానర్చి రుక్ కుటు 

(పవేశింప సమక ట్రిరి బిడ్డల యా్య(కందనంబును మేరిలు 

దురవస్థయు నసహ్యాము లయ్యె. అయినను వానినిం గణిం 

పక మెరిలుసతి గండ గొడ్డలి చేతంగొని మొదటి వాండు గన్న 

మున దూరినతోడనె వానితల నై కత్తిరించి మొంజెం 

బును లోని కీక్చివైచెను. ఈవిధమున నలువ్రరు జము నిల్లు 
చేరుటయు నిందియనులు మేల్మాంచి గవాశుము నుండి యిన 
లుగ. (బవేశించి యామె రూప్పుమాప నుద్యుమించిరి. స్తే 

లకు బుద్ధి కౌళ ల్యం చెక్కు-డుగదా? ఆ వనిత చక్క_గ యో 

చించి తనబిడ్డం వలిచి రాజుచుండిన ప్రాయ్యిలో దమ పరుపు. 

దూదిం గ్రుమరించు మనియెను. అ దట్టుచేయుటయు నెక్కి 
వచ్చు మంటలలో. బొగలలోయిడి యూవిరి యాడక విఫల. 

మనోరథులై యిందియనులు  (పాణము లున్న నా లేవూ! 

యనుస్థితియందు నాలం గాలరి, మెరిలు మహాపయత్నమున 

వారిం 'బరిమార్చై జ్యారమున నెక్క_ యిందియను జ 

ము మిగిలియుం ఇను. వాడును sR నిలువళేక 

పజ కకమును. a 
క్ు 



గాద అ వం ప్రక రణము. జెన్ 

ఇట్టి యుదాహరణములచే (గంథంబుల నింపవచ్చును, 

అయిన నీరెండును నాకాలపు న్త్రిలకుం గల భర్య స్థెరరం 

బుల నిరూపింప లిఖంపంబడియెను. అకు రో 

కృత యగు ఆబహోము తల్లి నిర్భయ బూనస యె యెల్లగప్రం 

బుల నెల్ల తొందరల నోగ్చెను. 

ఏడుదివసములు [తోవ నడచిరని చెప్పి తిమిగ దా, అట్లు 

నడచి తమనిన్షతస్థాన మునకు ెండుమెళ్లదూరమున నీలను 

పొరుగు వారి గుడి య చేకిరి. వారును లింకనుల మిక్కిలి యాద 

డించి మబునా6డు గృవాసి ర్తాణంబునయ దోడ్పడం బూనిరి, 

ఈయనుభవవిషయము లెల్ల ( చెంచ్మివాయుట ఫోకకారణ 

మున్నది. ఇ వెలయు నా(బహామునందు కారీ స్టెర్యనాహ 

నొదిగుణంబుల వృద్దికి సూతుభూతంబు లామె wr 

సందియంబు జేదు. 

. ఆకాలమున * బేశసంపాదన మాగ్గదర్శకు? లగు వార 

లకు ముఖ్య సాధనము గొడ్డలి. డాని నుపయూోగించుటయం౦ందు( 

_బౌవీణ్యము సంపాదింపం (బారంభించుట య్మాబ్రహామునకు 
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నూతననివాసస్థలము శే సేరినతరువాతC దటస్థం చెను. అతే(డు 

దనతం। డికి క మొనర్పుచు క నాం 

_చాదిగ మిక్కిలి చేహాపరిశమ చేయం దొడం7ను. తదను 

_సరణముగ నత నికాయప్వ్వు నానాటికీ. జెన్ను పు 

'దేశాధ్యతత వహించినతరువాత నొకానొక యంతర్వ్యుద్ధా 

నంతరంబున నొకనెద్య శాలయం దుండిన మూడు వేల యుద్ధ భటు 

లను జూచి వచ్చుట కతండు వెడలెను. అచట నందు నేము 

,కాభ్లము లడిగికొని వారికి. జేయియిచ్చి గెరవిం చుచుంజెను, 

మును ఇబతనిహాస్తము నొచ్చునేమో యని జడ స్సిగి* దానికి 

నయ్యా తృరముగ నతండు *నాకష్టములు ననుం దిట్టడిం జేసిన ? 

వని నుడువుచుం బది తీఠినమాంద టం. 'బార్మ్వ్రమునం బడియున్న 

గొడ్డలి నెకదాని నందుకొని పదిపదునైదునిమివము లొక 

సెన్షమొడ్డును దుత్తునియలుగ నజకి యాగాడ్డలి నెక్టి 

ముతో నమెక్క_ రఖగ నుండు తెజుంగున నిలిపెను వణంకుడు 

న క లేక సెట్టన వ్యాపించిన చేయిం బొడ గాంచి. 
కాపు అక్యడ్ముతం. బందిరి.. - ఎట్టి. యనువభ శాలి తగు! 

వ్యతుజేదెకిఖ ప సత ట్లానర్నుటు. గ ప్రసాభ్యం బసిన . 

‘ 1 

ర్రాణము స థ్ [3 "నీ న 
జ | 

ar . 
భధది శ వేను... 
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కొసి క్రమేణ యిల్లు గట్టుకొన నిశ్చేయించుకొ నెను. కావునం 

గాొంతకాలము వారు ముప్ప/క్క_లమా(త్ర మావరణ మును 

నాలవ్మప్రక్క మారాండవాయువుల రాకపోకల కనుకూలం 

బగు బయలును గలగవాంబున నివనీంపవలసీ వచ్చెను. అతి 

కీతలజేశమున నిట్టిబతు కెతకష్టమో యూహింపవలసినటే 
గాని వర్ణింప నలవిగాదు. వర్హాతపములకు నూర్చుట వారి 

కంత టి దుస్సాధ్యములోనిది కాదు. వా రట్లిక ప్రములకు వెను 

దీనీ యుండినచో నభివృద్ధి యెచ్చటనో దాగియుండును.” 

అబ్రహాము దండి 1617-వ సంవత్సరము శిశిరబుతువ్లు.. 
నందు సనొమ(గియంత యు సమకూర్పుకని వ విత్తు. 

నాటినవిచప నిల్లు కట్టుకొన మొదలిడెను, ఉపకరణముల న 

యత పజిచుటయం నగా రంపముపట్టుట కొయ్యల 

నఅకుట మొదలగుపనులు సేయుచు వచ్చెను. ఆకుటీరము 

సప్పుడప్పుడు చూచుచుండినవా రొకరు దాని నీప్రకారము ' 
వసించి యున్నారు. 

“అది 18 అడుగుల పాడనును 16 అడుగుల వెడలుపును 

గలది, నడునేల పూత లేమియు శోక యెక్కు-డుదిగుడు లగు 

ss పదేశము, వ్రింటిగోడలు నూచితిచే | ఒక టిపై. నెక టి 

౦ధిలప పడిన దుక్కులు. వానిని మూలల. ఉక్క_గ. జటించి 

నెకయల మట్టితో? గవి వెచి యుందురు, దానిక ప్పు. షన రా 
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కప్పుంజోలి (చూకుపలకలచే సిర్తిత మె యుండు. ఇల్మంతయు 

నెక్క_గదియ. కప్పునకును గోడలకును మధ్య పలకలువేని 

యొక వెలిసెగట్టుకొని యాభవనంబుం చేరుట కొక గోడమూ 

లన(గన్న ములు మేకులు నిలికియుందురు. ఆగది కొక్క_ద్యారం 

బును మజొండు కిటికీయుం గలవు. ఈ రెండవ దానివిషమయము 

గొంచము ముచ్చటించుట యుక్తము. ఛామసు కిటికీదట్టము 

నొకదాని నాలుగద్దపుబిళ్లల నుంచులాగున పన్నెను, పన్ని 

దానిసిండున నెక సూకరవు [(కొన్సపె నుండు హార 

గవ్పివేసెను. పొరయద్దమునకు. దగిన [(పత్యాన్నూయవస్తు 

వయ్య. ఇట్టి యూహావి శేషం బు. గనుపజి-చిన వానిబుద్ధి యే 

బుద్ధిగ దొ ! 

తే గీ. చేనుం డిచ్చినదాని వేం దృ ప్తి మెంది 

యాత డిచ్చిన థిశక్తి నలరయేసి 

తనదు కొంచము సంపద యనుచు. బొంగి 

(బ్రతుకు మనుజుని దెపొమ్యు (బతుకుధర ను. 

గృవానిక్తాణం వైనమాందటు గృెహాపక రణనిర్యాణంబు 

గౌవలని ' యుంణజను. ననా. దం|డ్రికుమాళ్ల కిట్లు 

జ. అవి. ఆ పోగరకొల్త ' తాడును నిటు తీనీకానిరమ్ము. 

వజ డవ నంచమొక్క_టి. నిర్తంపవలయు, భఖ. 
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ఆ శెండుసొధనములం చెచ్చుచు నాపి ఈ నాయనా |! 

నేన పోగరవట్టి రం|భములు చేయం గలుగుదు.ి 

(+ అబ్బీ ! నీవా కార్య మునర్పం౭జాలను. -ఈ "పెద్ద ముద్దుల 

రాందడంగుభములు దొలుచుట గష్టము, నస వెడలీ కోడున 

కుగా నొక్క_కొయ్యయు దానిష నుంచుటకు రెండుస ట్లలను 

సంపాదింపవలనసినది.” 

“ అంతమాతమ చాలునో ?” 

“అంతే. అదిగొ! యామూలన దాని నిర్షించెదను. 

"రెండు[పక్క_ల గోడ మొద్దులు ప ట్లలవలె నుండనే యున్నవి, 

-శెండురం[ధములుమూ[త్రము వానియందు. జేయవలనీ యుం 

డును. ఒకకోడుమా(తమె నిలుపవలని యుండును. మతి 

రెండుప్టై లారెండుకన్నముల నుండి యాకోడు పెకింబెచ్చి 

యద్దానిిపె నగించినం జూలును, ఈ పనియంతయు నెక గంట 

కాలమునకం చు నెక్కుడు పట్టదు.” 

ఇంట నెక వైవున పరుండ స్థానము నియ మించుక్రానుట(శేసి 

పని యంత విశేష ముండదాయెను. పెన జెప్పినవిధమున గక 

ముద్దుల? బాడవున నెనిమి దడుగులమో౭ందను వెడలువున 

నాలుగున్నరయడుగులమిోా౭దను శెండురంధములు సేసి రెండు 

ప టల వానిలోందూర్చి యుకకోడు మోాంది కిం డెచ్చి బంధించి 

వేసెను. ఇ ట్లిడి ముగ్మెనిసిన తోడ నె ఛామసు ఏ. 
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అబి! ఇంక నవారున శకేర్పాటు సేయవలయును. శయ్య 

వేయుట శేదెన నొక యాధారము గావలయునే”” యని 

హేళనముగ ననియెను, 

తేం[డి యు స్ఫురింపక యా బహోము 66 [(మూానిపల. 

కలు వేయుదు రని యొంచియుంటి” ననియును. 

6 మజేవిధమెన నవారును గౌనరాదు. ఆపలక నిటు 

లందిము.” 

ఇంటిక పున కుపయోగింపంబడిన జాతిపలకలన యుప 

యోగించి మంచ మేర్చ్పజచుకొనిరి ఇచేవిధమున బుద్ధికౌశ 

అయ సూవి యొకబల్ల, కుర్చీ వీని శెంటిం శేనికొనిరి. 

స. అకాలమున వారికి ధాన్యము. విసరుకొని పిండి చేసు 
నక . భుజించు మార్షములు డెలియనవు. తిరుగలులు మన 

రాతితిరుగలివంటివి వా రెటుంగరు. పది పం(జెండు మెళ్ల 

దూరము వూయి వాయువే ముఖ్యాధారముగాం గల యొక 

యసషక్రమునం దమ ధాన్యమును విసరుకొని వచ్చుచుందురు. 

దీనిచే: గౌలనష్ట్టు వొధిక , మగుచుంటంగాంచి.. ఛామసు జండా: 
q 3 

కాళ్ళ సలు నలం. గనుక తన: కుమారుని: సాహో త న 
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ఈవిధమున గృెహాపకరణముల నన్నింటిని రెండు 

దినములలోపలం జేసినొ నికి ఆ(బహాోము పిద్యాభ్య సనంబు 

నకును నిదకును జన మింటియందలి వెలెసయ్. ఆస్థలమున 

రాత్రుల నొక గొంగళి పజచుకొని సుఖన్నిద యనుభవిం 

చుచు ననేక సంవత్సరములు గడెను. అదియ యతనికి' 

మహో హార్గ్యభ వనంబులలోని హంసతూలికాతల్పంబునకు 

సమానంబుగ నుండెను. అంతకం రు సౌఖ్యకర మగువస్తూ 

(పపంచ మతం డప్పుడు కని యెటుంగడు ; తరువాత గందు. 

నను తలంపు నతనికి లేదు. | 

1817-వ సంవత్సరము ఆకురాలుకాలము వచ్చులోపల. 

లింకనులు దమ నూతన నివాసస్థలమున స్థిరపడి యుండిరి 

అప్పటికి ఆపి కర్త వాగంశ ముల నెల్లం జక స. (గహించియుం 

జను. వాచక నేఖనములంగాడ మిక్కిలి పరిశ్రమ చేసి. 

యుంజెను. వారి వుస్తకభాండాగరములోని మూడు[గ్రంథ 

ములు నతనికి నుపయోగకాకు లై యుం౫. 

ఆ దేశమున శికశిరబుతు వునందు( జలి is కావున 

నక్క_డ నివసించువా రా డివసముల వుంటలు వేసుకొని. 

ర్మాతులు పుచ్చుచుందురు. ఈ యగ్నుల వెలుగుదప్పు వాళి 
గృవాముల నితర వెలుంగులు. గానరాకుండును.. వేదరికమున 

కాలవాలమైన, నా.. మార్షదర కు లకు [స వ్వువత్తులు, వ + 
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సూనెలు, విమ్యుచ్చ క్రి యెడినుండివచ్చు ? చెవాపాణములం 

గాపాడికొన నుపయుక్ష మగు సామగిదప్ప మట్ోొండు వారి 

కొలవడ నలవిలేకుంజెను. దేవ్చం డిచ్చిన మహాటవి దమపొంత నె 

యుండ వావెకి( గట్టాయలకుం గరన్రుగాదు. ఎంతమంట గావలయు 

నంతమంట (పజ్వరెల్లం చేయ నారి కుపకరణము అంండు ను, 

కాన్రున నీజ్యాలల(పకాళశంచె వారిపనుల కెల్ల 6 జాలియుండును, 

ఇట్టి దీవియ ముంగలం గూరుచుండి మన కథానాయక 

రత్నము చనమువును, చెట్టపట్టలమిాందను పలకబండ లమోం౭దను 

బొగ్గుతో (వాయుచుండును. శీతకాలమున మంచు గురియు 
వేళల దానిపె నెక కాష్టముతోం దననామము లిఖంచును. 

వేసవికాలమునం దోంటలోనికిబోయి. యినుకనేలన నభ్యసిం 
చును. ఈవిధమున శ్రోద్దంజేసీ _వాతపనియం చెంతో (పావీ 
'ణ్యము నొందెను, గొప్పవారి కెంతటి క ష్టతమము లగుస్థితు 

లును నాటంకములు గాజూలవు- మూచితిశే! 

__ .థామసు లింకను మంచి వేంటటకాండు. అతని నివాసస్థల 
మును వెటకుం దగినది యే. చుట్టుప్రక్కల. దబ్బ మెన యడవి 
యూర యతం డనేక' మృగముల! బతులణగొట్టి భోజన 

మునకు వస్తున్రల . జేర్చలో లైను. 5 

అ క -నెల్లవిషయంబుల 



మూడవ ప్రక రణము 43 

చెట్లు ఆ|బహోము నారాలు (పతిదినము నుక మెలుదూరమున 

OS బుగ్దకుంటోయి పాసియంబు గొనివచ్చుచుండరి ఈ 

లోపము దగువాత చేదో యొక తెజంగున దీవివేయంబడియెను. 

తక నా నీవుయందవలి జనులస్థితి. జూచితిమేని యం 

దనేకులు సురకుదానులు. నుర యన నమృతే మని యగ్ధము 

సేయు వారును సురాపానము పూ ర్య్వాచారమునకు వ్యతిరేకము 

గాదని వాదించువారును, చె వధతుల్యనముగం గౌంచెము [గహిం 

చిన నేమిగాంగగల దనువారును, మన దొర్భాగ్య్గమున కాన 

వాలుగ నిప్పుడు చేలుచున్నారు, జీర్ణ కోశము మాడ్సి'లేసి పలు 

వోగములకుం బాలువేసి నడయాడు శోవంబుల జేయు (దవా 

కారం బగు దుష్ట్రభుజంగమవిహ మబ్లనల్లన చేహమునం (బుస 

రించుట నెణుంగనేరని మతి భమణుల నా కోలావాలవారణుం 

డగు సిశ్వరుండ మరల్చుగాక, ఓ మజానీయులారా |! అబ 

హోము తల్లి స్నేహితదోపము దన కుమారు నంటునే మో 

యను భోయం౦బున నతని కప్పుడపుడు చెవ్పిననీతి వినుడు. ఆ 

ఘనుండు లోకమున. బేరుగాంచి వెలుంగుతతి మత్తు పదార్థ 

ముల డాకకూడ దను (ప్రతిన నడపునెడ * మనుమ్యులు 
దాగుట కారంభింతురు గానం ([దాగుబోంతు అగుదురు, ఎప్పటి 

tare దాగకుండువా( ఉన్న టికినిం చాణంబోతు గాజాలండు”” 

అని నాతేల్లీ నాకు 'బోధిం చెనని చెప్పును. 
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బొతుగం [చాగనివారిని, (దాగకుండుట యను ,_పతిన | 

వట్టినవారిని నామె నన గనివిని యుండ లేదు. అయినను 

నెద్ది యోరోగము నకు దివ్యాపధంబొ యెద్ది యారావణునకు 

రామ్మాస్త్రంబొ నద్దాని నామె గుర్తించి కుమారునకు దెల్పుట 

యామె నూ తృదృష్టాయు నామె దోపాదోవవివేచనజ్ఞానంబును 

వేనోళ్ళ వెల్లడి చేయుచున్న ది, 

వ నుట్రీయొక యంశము డెలుపుడు చేయు 

చున్నది. ఓహేయోలో నష్టమైన సారాయివిహయ మొక రోజు 

నాంనీ ఛామసులు చర్చించు చుండిరి, వారిచర్చం గొంచెము. 

పరిఖీలించినం జాలు. * కొంతనారాయి నా నదీగతంబు సేనీ 

దైవము మనకు దోడ్పడియెను. ఎందదో పిల్ల లాదుష్ట్రవ స్తువు 

దగ్గర దీసి కుటుంబనాశ్న మొనరించి యున్నారు. ఎల్లరకు 

మేలుగోరు దైవము మనకెప్పుడు సాయ మునర్చు. అట్టి వస్తు 

పిట నుందుట యె హాోనికరంబు. ఉన్న క్రాంచెము నవ్వవే 

తమ్. వగపిక పనిలేదు.” అని సంతనీంచిరి. 
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చు.జెను, కావున నతండును వారివెంబడి వచ్చిచెశెను. అతని 

రాక యా(బాహామునకు మిక్కిలి యానంద మి య్య నెకరి 

శీొకనరు మి|తొలయి యన న్యము గ మెలంగుచుండిరి. 

క 
నాలవఐ ప్రకరణము, 

దుఃఖ దినములు, 

ర్ట 

తమ మందిరమున నున్న పుస్తుక | తయంబులును జదివి 

చదివి (క్రొత్త వుస్తుకముల వాసన గానక ఆ(బహాము వేసాను, 

ఉన్న వాతనికిం గంఠోక్తిగ వచ్చిపోయెను. నూతన (గంధములు 
చికు_నా యను చింత యతని పాతి యుంెనుం ఇల్టితరుణమున 

నాతని దృష్టి మరల్చు వివయ మొకటి కడుదుఃఖకరం బగు 

నది సంభవించెను.. ఇరుగువారుగుల “సృన్యరోగ మను బుజ 
యొండు (పబల నారభించెను. మనుష్యులును పశువులును 

నద్దాని వాతంబడి మరణ ముందిరి. సమోాకించి  సమివీంచి 

'స్పారోల భార్యాభర్తల నది తా౭కెను. లీంకను లడలిపోయిరి. 

వెద్యు లనెక మైళ్ళు గడచినం గాని కానవచ్చుట లేదు. కావున 

Py 'మార్లదర్శకుల' యందు గ్ర్రైలు రోగుల మేలుకేళ్ళరని 

వారికి దగసాయ మొనర్పుచుంనురు, నారిన్సీకిం దల్లి దండ్రులం 

_జోళుస్పారోలు రోగవీడితులగుట చూచి యామె వాల దుఃఖంచి 
కిని దవా కుటీరమునకు( దీసికొనివచ్చి. పరిచర్య లొనర్చు 



4గ్ అబ్రహాము రేక ను? 

చుండెను. అయినను దెనానుగ్రవాము దవ్పనందునం గంత 

కాలమునకు వారిరువురును లోకాంతరగతు _లరి. నోకము 

లీంకనుల హృదయముల స్మొకమిం చెను. ఆపాంతపు జను 

లెల్లరు నప్పుడప్పుడు స్పారోల స్థితిగతుల. డెలిసికొనుచుండి 

వా రంతమొందిరనుట వినినతోడ నేతేెంచి యనంతర కాళ 

ముల నడపిరి. థామసునకుం దప్ప మహెరికిని శవము నుంచు 

టకు. బెట్టిసేయుటకు రాదు. కావున నతంజె దనశక్తికొలంది 

దాని నొన ర్చెను. స్పారోల నద్దానియం దుంచి యంద టును. 

న్మశుధారలం దమ((పేమ( గనుబజు చుచు నుచిత విధమున వారికి 

సమాధి యొనర్చిరి. అబ్రహాము ఉన్నిసుల కిదియ మిక్కిలి, 

దుఃఖకరం బగు వార్తగ నుంజెను. 

తగిలినకాల తగులును ; నెగిలినకొంపె నొగులుననుట. 

యన్ఫృృతము గాదు. దుఃఖము లొక్క-టిమోంద నొకటి తరంగం 

బుల చేణుంగున GE బడుచుండును. స్పారోల మరణముచెే' 

హై. సంతాపాగ్నిజ్వాల లింకనుల మనో వీధి. (బచండం. 

బుగ "సచుండ6 బళయ కాలవహ్నింబోలు మజియొక. వహ్నీ 

యట. శ, స్పారోలు నాకలోక ౦బు నకం జన్న దాదిగం 

గొన్ని దినములకు ప్ నాంకీనె యంశు. (పాతక: 

pn క _ మాడుగంటలనమయమున న నిద్రనుండి 
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యవస్థం జూచి యోర్చుట యనాధ్య మాయెను. బుజ బాధ: 

మిక్కిలి యెొక్కుడాయెను. ఆపాొంతములనుండు నబల లెల్ల 

రామెకు సాయ మొనర్చ నేతెంచిరి దిగులంది సహాయార్థము 

ఉడ్డుగారింటి యాడదువారిం గొనిరాం బరుగిడియెను, వారిలో. 

గొంద అనుభవముచే పోగుల గాపాడుటయందు సమర్థ లుం: 

దురు. అయిన దైనవసాహాయ్యము లెని యెడ మనుజ నాహాయ్య 

మెంతయుండిన నేమిఫలము? తగిలిన మైదుదినములలోపల 

నాంనీ పరలోక ప్రాప్తి జెండాను. అచటిదనుల చుకిఖ మంతింత 

యది నుడువ(జాలము.  లింకనులకు. గలిగిన నష్ట మపార 

మయ్యెను. జారి మనములు నిండి దుఃఖము వెల్ల విజియ. 

జొచ్చెను. నిర్హానుప్యాట విక ల్పమగు నాసీముయంర. డడలగ. 

సద్దుణో వేతుండగు నా(బహామున కాసుశీలయ?పతల్లి దనువాసి 

పరమపదం బందిన నెంత మనో వైకల్యంబు సంభవం చెనోూ 

నుడివినం దీరదు. చదువరుల యూహింతుర గాక, ఇట్ట కట్లడి. 

విధి సంప్రాప్త మైన వారి యెక్క_టికము దుర్వహమై తొ ంచక 

మానదు. ఆబహోము మాటలాడ నోరాడక తనతల్లి విషయ. 

మెక్తుటయే మాని దిగ్భ)మం జెందిన వానివలె ముఖవర్చస్సు. 

గోలుపోయి తిరుగుచుం జెను, 

ఆమెక సమాధి యొనర్చుట ేర్చాటులు చయంయబడి'యిను.. 

థామసు దనచేతన భార్య కళేబరం బుంచుట కొకసపెస్ఫ, 



-"సీసెను.  స్పాకోల (పక్కన నొక గోరీ దీసి యజ్రాన నా 

శవంబు నునిచిరి. ఆనీమయందలి + మార్దదర్శిక ” కుటుంబము 

'లెల్లయు నచటి శేతెంచి యాశహృదయకములములును నా 

ర్మ )చతురుత్ప్సలములను నామె కర్పించి దమ పేను సూపిరి, 

సతి మరణానంతరము గొన్ని మాసములమోా(దట నొక 

'సాయంకాలమునలింక ను “ఆపి! పార్పక్ ఎల్కిన్చు (ఫపురోహి 

తుండు) గారికి నీ వ్రైక యుత్తరము (వాయవలెను. నీ విప్పుడు 
చక్కగ (వాయ గలుగుదున్సగ దా” యనియెను. ఆ(బహో 

పదిసంవత్సరములు చాటి యుండాను, 

| (“ఏమి (వాయవలయునో నొడివిన నే (వాసెదంగాకా 

॥ “యని యూకుజ్ఞ డు (పత్యు తర మిచ్చెను. 

. తరువాతి భామసు దనభార్య యారోగ్యము దవ్పినది 

“వమొొదలుగ6 బరమపద మందినవజుకు (వాయించి యాపొర్చక్ 

దోమ కకరీర యు నకు విచ్చేసి యథావిధిగ నాంనీ జ్ఞాపకార్థ 
, 'క్వూప్షన్యనించి పోవలసినదని "వేంజిను. ఆబహో హోము దమ నూతన. 

స వర్ట్యనయు6 దా మటశేతె తెంచుటయుం దమ యుత్తో | 3 
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నకు మెండాయెను తమ కుటుంబమున చేరును (వాయునం 

తటి ఘనకార్య మొనర్చి యుండ లేదు. అతని కదియ వింత 
మొ తోంచెను, 

తండ్రి వాత నేర్చ్పరితనపుం (టబయూజనములం బొగడుచుం 

ఉను, ఆ బహాోమున క వెల్ల. గడునామాన్యముగం దోంచుచుం 

డును. ఒకొకమారు దీనినిశేష చుమియను. మజొండుతటి చే 
నింతకంటు బాగుగ నేర్చెద నవిసంతన్సీంచు, 

జాబు ముగినీనత్డ నె యతనిదృన్టీ వేరువిధమునం యాజ 
నారంభించెను. తా6 బంపిన క్షమ వార్చకగారి కెప్పుడందుసో 

యతం 'జన్నడు విచ్చేయునో యెలుంగయగోరి తండ్షిని (బశ్నిం 
చెను. అతని కాలెక్కొ-లు డెలియవు. ఉత్తరము వోయి చేరు 

ననిమ్మాతము పినియుండును. కావున * నదంతయు నేనెటుల, 

జాపు వాయి చేరును. చేరిన పార్పకా రావచ్చు నని యను, 

ఆయుత్తేరము మెల్లమెల్లగ మార్గము వను. దాని ఫల 
మరయ నా_బహోము మనసు తొందర పడుచుండును. మొత్త 

ముమిాంద నికార్య మతేని బాల్యమున నెకముఖ్యాంశ మను 

టికు సందియములేదు, అడి పార్పకొకుం జేరునా యనుశంక 

యత నివఘుట సా్టాభావికము. దాని (వాసీనదిమొద. లతనికిం 

(బ్రఖ్యాతిం దెచ్చి యితరుల మేలున కతనిం బురికొల్సె ననుట 

యు జితముగాదు, 



50 ఆబ్రహోము శే. 

అరక నుకరడ. తనను. కోను తూచ అన తు ముతో 

చమలరు. సకాంగనోాలరిి చేప్పు చుండు తది | వామును సంత సంబ్టున 

నతచవింల బాగడుచుంవురుు.. ఆ (పచెళ్ ముస కంస SE 

జాలయూరమువణకుం గల సెడ్షవారలలో నొక వాతికమందికిం 
—_ 

3 గూడ (వాయు నేద్పుపెదు, "కానన నాహెలకున కంతహ్చు 

శాయు శకిబుట మహాన్నునముగ నుంచెను, అవాన తూ, = ఖి 
--ల వ్యావింపం చతృ్సలముగ మాల. లాటపహోము లింకిన్సు 

కడకతినగి తమ కుతళరముల (వాస్ యియ్య మ (వొనెంప 
మాము లే 

వా "క జ్ — అనో డా మొదలిడిరి, అతను గతే వము నుండి నవు నగు మే లిత 
ar al | న ప యు రులకు లే దనువాంను గాడు. కతరుల కోరికిలం చిన శ కిక్టా 

wer నత అత్య నపుడు. [(బ్రయన్న్ ంచునుండును. అ షససట 
లా 

బహూుుకాలము చమ బంధుమ్మమీల  నృమసమాచావములు 
నో నని మూర చేయు లెల్ల నాబహోము _వాయంగలినినందున 

వ me మూరి సుక పతికల నంయకొను భాగ్య నతు 
Se సేన 

వింపల గనిరి ఉత్తరముల (చానీయిచు టతనికొక జరువగం వ. 1 గ మ్ 

SRT మయూాప్టోదక రముగ, బొడగట్టుచుంజెను. 
టు 

య, లా 

అరల  పఏదమప తను వేద కతాకు రాసములమోం౭డటు: ; 

a Wr: ~~ fe 
ల మారాకాగా DN Gon అదు చాప్ యింటిక్ వాడు మళ. గా యగ 

షయ వ 
దష రా “శరము మెలగు ఏండే యా పువేషి-కునిం ఇంచి పంత పించి 

న స 
- ను ల ల ఎటు =] జ F 3 ఇ ప్ (7 పత్యా ! నా కమ 5 వూక ౦దెని యూని -కనమవననున చిండి 

న య. 
| స్త 



నాలవ ప్రకరణము, ర్1 

యున్న విషయమునే మొదట నడి7ను.: జాబు చేరిన దను 

టకు లవ్యుము దనకంశ్ల కగుపడుచుండినను దాం చేసిన 
కార్యము ఫలించిన దనునిశ్ళయ మెటుల నతండు దడబడు 

చుండెను, 

“నీ యుత్తరమా? మో తంగడిగారిది నాకుం చేరె” తండి 

నామ మిడి (వానీన విషయము _స్మరించుట కా(బహామున. కవ 

కాశము: లేకపోయెను, 

66 నేను (వాసితిని,” 

నీవా (వాసితివి 1” 

“ అవును తం(డిగారు హాయ లేపా! క 

“ అవునవును. నా కిపుడు స్మరణకు వచ్చినది. సీతం|డి 

(వాయ లేరు, కావున స్వే (వానితివే?  'చాలురలో సి ఇెజంగున 

ననేకులు [వాయంజాలరు సుమా.” 

4 అదియ నా.(పథమ ప్రయత్నము” 

“ ఓెహా్యూ! కడులెస్స. నీ మొదటి క మ్మయా యిది? 

నీవద్దాన లోపము లున్నవని జంక నవళ్యోము లేదు.” 

. ఈవిథమున సల్లాపము లాడుచు వారు లింకనుల గుడిసె 

సమోవపించు చుండిరి, అ(బహాము' గుణము పక్క_నం జరుగిదు 

చుంజిను ' పార్సక్. .అతన్నిపె( గరుణావలోకంబుల ' సారించి 

ఛాస్నించుచు. ఫవారిసేయుచుంజెను. ఇలు, గానించినతోడ నె 



శ్? అబ్రహాము లింక ను. 

యావి చేచాయనె మూవీ “అల్లదె మాగ్పహము, మే మట 

నివసింతు * మనియెను, 

“ఓ! కాపురముండుట కది రమ్యముగ నున్నది. మో 

తం|డిగా రట నుందురు ? ” 

“అదె యతంజె. మిము. జూడ గఇతూవాలు(డై 

యున్నా (డు 

“ నాకును నతేనిం జూడ గొప్పవాంఛ గలదు” 

ఈలోపుగ వారు థామసుంజేరిరి. బితండు పార్పక్ రాక 

కుప్పాంగి మనః జీతిగ స్వాగత మిచ్చెను. వారిద్దజకును గొంత 

సంభాషణ జరగినకిదప నెల్కిన్సు పార్యకా గో రుపన్యాసము నా 

మరుసటి ఛభానువాసరమున నాందీ సమాధికడ నిచ్చునట్లు నిర్ధా 

రణ చేసికొనిరి, పదిపదువైదు మెళ్ళ లోయల ఈ మాగ్దదర్శక ” గృహ. 

ముల కెల్ల సీవార్త పంప(బడిమెను. ఈ పవిత్ర కార్యమునకు 

వలయు సన్నావాము లన్నియు నాయత్తపటుప(బచెను. 

మధ్య కాలమున నా పుళోహితుం డిరుగుపొరుగులనుండు 

జనులనెల్ల ర దర్శించి _దెపెకవిషయముల వారికి బోధించుచుం 

ఇను అబీయెక్ష_ బాల పొఢిమకు మెచ్చి యతనికింసాడం 
గొంత. యుప చేశ మొన ర్చెను. 

అదిత వారము 'సమిాపిం చెను, నాంనీ చనిపోయి యాలు. 

మాసము లై... యుంజినను. నాని. జ్ఞాపకార్థ ముపన్యాసమనిన 



నాలవ న ర్ి 

నెల్లరును మూగ నారభించిర. వరికిని నామెపెం (బితియె. 

ఇట్టియుపన్యా సములు వారి కెండకాలవు వానలుగాన ననేకుల 

కిది. పండుగ బోలియుంజెను. అందున నాంనీ _స్మరణార్థము 

గాన మెబహబూత్కృృష్ట్ర మయ్యెను. పదిమెళ్ళ నక పదునైదు 

మళ్ల నక్క శెశవ మనక ముదుసలితనమనక కొంద టు శకటముల 

మోాం౭6ద గొందజశ్వముల్నపెని గొందటు నడచుచు. గొందటు 

సఆచుచు పలువిధముల జనులు పలువిధ యానములతో 

గుంపులుగుంపు లేతెంచిరి. ఆ[వాంతముల కుటుంబములన్ని యు 

నట నుంజెనుం 

పార్చనెల్కి-ను. మనఃపూర్యకముగం బనిసేయువా (డు. 

అకాా-ర్య గారవం నాతని కొత్చుక్యం బాసం7. లింకనులు 

దక్క నతని యుపన్యాసము లదివలు కవ్యరును వినియుండ రె రి, 

ఆతని బాక్చుథారసంబు (గోలి యందటు నొనందం బూందిర6 

నాందీ గుణఇసంపద నతడు వర్టించుటలో న్యాయ వ్యతి రకము 

లేదని యామోదించుకేగాని ఉయెంత వర్ణించినను నామె 

గుణసంపదకు. నావర్టన చాల” దనిరి, 

శ 1౮ యుపన్యాసమున నా(బహోము మగ్నుం డయ్యాను. 

తల్లి (_పెుమయు( గనికరంబును మరల నతని నావరించిన 

ట్లుంచెను, లెండవమా రాపె యాుక్తర్యకియలం బరికించులాగు 

గనువ్సిం చెను... ఆమెసమాధి తనకు గొంతదవ్వున నుంచెను; 



[ 

ర్శీ అబ్రహాము లింకను. 

ఆమె సుగణపుంజంబు దన మనమున నివనీంచి యామెను: 

సత రము గ గోచరింపం. చేయుచుంజెను, 

_ ఉపన్యా సస్థ్రత భావముల ననేశముల నతే(డు చక్కగ 

(గహించెను. తనంతట. దా యూచించునాండు గాన నతని 

కిది యపూర్వము గాదు. కొన్ని సంవత్సరములకు. దరువాత్త | 

నిట్టి యుపన్యాసకుల యభిప్రాయముల ఖండించుచు వినువారల . 
నానందింపం జేయుచుండును, ఒకాక్క వేళ వారు చేసిన సిద్ధాం 
తముల6 బూరపతుము సేయుచుండును. అతని బాల్య (వొఢిమ 

యోవిధమున బయలుపడుచుం ఇను, ఎని' జెప్పిన నాందీ కాప, 

శకార్భకోపన్యా సము నందలి భావములు మాతు మతని మనః 

కిళ పెం జెరపరాని న్ఫుటాతు రముల లిఖతము లయ్యను... 

బాల్యమున నాది యిరుగుపొరుగువారి సంభావణముల 

తజుచుగ (శద్ధతో వినును. ఖ్ఞానళూన్యు' లగుగొందటుూ 
ప వారి యర్థము లేని వళ నాకు లక్ష విసుగును. 

Na lag iu pen 

న తిళ్షబుద్ధియుక్క- సు జ్ఞాన మలవడిన నట 
త. (పతిసంగతియు (గ్రహింప నిచ్చగలిగి చలించు 
చొండనో కావున | నవ్వుడప్వ పుడు జ్ఞాన నహీనుల . తగ స. క 

మ నతడు! ఇడ గోపిక దూకగన AT ౫... స. లదు. - 
చి ara 
సన 

ఖం 

వసతతసక్ చోర కిశదో సవానిం జడిని 



'శంబుగ నిచ్చుచుండును. పైరుచుల పచరించు బాలురకును 

నతనికిని వదియ భేదము, వారు చదునుదురు ; అచ్చటన 

వారి పని ముగియును. వారావిమయమున (కద్ధ జేయుట లేదు. 

"వెప్పలుడినవివమయ హేల చెప్పంబడియె? దీని మూలకారణ 

మె! యను చర్చ వా రెన్న డుం చేయుట లేదు. కావున 

జదివినవిహయముల జాజవిడుచునల వాటు పట్టవడును. తమకు. 

చామ యోచించుకొనుట' వా రెటుంగరు. ఇతరులు ,నండి 

యనిన వారికి నంది; పంది యనిన వారికిం బందియె యగు; 

వా “రిట్లు జరగుచున్ని దని తెలినీకానినం జాలునని సంతసిం 

తుకు. వల జరగుననుసంశయముతో వారికి. బనిలేదు. ఆ(బహో. 

మట్టి వాండు గాడు. తాన యోచించు, స్వబుద్ధి చేం బరిశీలించుం 

వ్రదియ యాతనిమనఃశక్రి నత్యద్భుతముగ వృద్ధిసేయ. గవ్రెను 

ఈ, మార్లీదర్శిక . “పురోహితుల” విషయము జదువరు 

నింక: క్రోంచెము వినవలయును. అందు. గొందటు' మవోశక్తి 

యుతు లుండినను నాధారణముగ వారు విశేషము పద్య గడ్ం 

చినవారు గారు. .కళాశాలలును విద్యాలయములును వా, రెజుం 

గమ్, ' అయిన దైవికజ్ఞాన మితరులకుం గలుగంజేయ : వా 

శుత్సుకులయి యుందురు. ఈళ్వరుం. డట్టికార్యము. దమకు 

విధించెనని వారు గట్టిగ నమ్మి నిరలహృదయు లై ' పనిం 
ఒబూనుచుందురు. ఒక "'యశ్వమును. బుస్తుకముల: "సంచియు 



వ 

56 ఆబ్రహోము లింకను. 

వారికి విడువని మిత్రులు. పల్లెనుండి పల్లెకు సంవత్సరారంభము, 

నుండి సంవత్సరాంతమువజకు6 దిరిగి యుపన్యసించుట వారి 

పని. తమ యుపన్యాసముల మార్లమున సిద్ధపణ చుకొను 

చుందురు, ఎచ్చట సాయంతన మగు నటన వారికి విడిది. ఒష్టాక 

సమయమున మనువ్యునంచారభూమికి నెన్నియో మె ళేదూర 

మున నాకసము గప్పగ భూమిశయ్యగ వారు నిద్రింత్రురు, 

వారికి జీతవిచ్చువా రొక_రు నుండ రర. అందు. బలున్రరు 

కళ్టుటకు మంచిబట్లలును, దినుటకు రుచ్యమగు నన్నమును 

గోరక డ్రైవభక్తిచే లోకమున కపకార "మొనరఠించు చుందుగు, 

అం దొక_రివిషవయము వినుడు. 

ఒక పురోహితుండు నిరుపేద దనస్థితికి వగవక ప్రయాస 

కుడి తికుగుచు నితరులకు జ్ఞాన ప్రదానము సేయు చుంఉఇను. అతని 

చెవళక్తికిని, నై రృల్యంబు నకును మెచ్చి యొక భక్తుడు భూ 

సామి యతనికి 820 యెకరముల శత్నేత్రము డాన మిచ్చి 

ఉజనష్యతీము (నానీ వేతి కెచ్చెనంట, అతడు సంతసించి దాని. 

చీనికొని కృతజ్ఞత సూచించి వెలువడిపోయెను. పోయి మూడు 
మాసములశు మజలివచ్చి దొనవ[(త్రమును దిరిగి భూదొత 
కియ్ము బో కాను, - త త యాక్ * న. భయమును 
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ae : FE ల  బేమై Tew se మైన లోన డ్రా” ప ఆ es | య్ న 
igs నెం 



నాలవ ప్రక రణము. 57” 

నతడు 6 లే దినియను, 

66 మంచిభూమి కాడా?” 

“ఈ సీమ నంత నుశ్నే!తము లేదు” 
66 అయిన రోగముల కిక్క_యా 1” 

6. ఆరోగ్య చాయియేల 

౬ నే దానము మనన్ఫూర్హిగ 6 చేయలేదని శొంకించెదరో?ి” 

“మో త్యాగమున లోప మున్నదని నే నెన్నటి కను. 

వాయడం గాను.” 

“అయిన మోవేల యీ చేనుల విడిచెదరు ?” 

“ఒకటి వినుడు. నేను. కీర్తనలు పాడుటయం దాసక్షిగల- 
వాడ నని మోకు చెలియునుగదా? అట్టికీర్ణనల నోక్కటినా 

(పాణ మున్నంతదాక నానందం బాసంగునది యిడె వినుడు: 

నీ తేతాధిపతిగాక చెలణసచుండుట(శేనీ 

ధన్యుండ నెతి నే ధరణియందు ; 

గహనభూముల నైన నహ ముండు లేకుంట, 

సంసార డుకిఖంబు సడలెనాకు ; 

స్వేచ్చా విహోారంబు. ససడకుండ సల్పుచు 

నీశ్వరు. భజియింతు. శాశ్ష్టత ముగ ; 

నిమివమా(తము నన నిర్మూల మంచెడు 

పటకుటీరము. దిని. వెసి చన, 
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నపయి నా మీన మానరదమందు ముంచు ; 

నదెయ యెబ్పుప్పు డగు నాకు నభవుగృహము. 
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?9 చేవముఖును అతని మనమున నాటి యాతని యుత్కేష్ట్ర 
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చదువరులారా ! మన కిప్పు డిటి యాణచార్యులు. గావల 
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© షు న్య వాస అగా -నీంచి నిత్యు, సిరలు: గరుణాసముదు, ననన్యసామాన్యు, సర్వే 

ఛు మనోవాకా (యకరంబుల చేం దెల్పు గురుజనంబుల 
కాళ్ళా 

నరయం [బయతల్నింపుండి. 

మనవ (ప్రకరణము, 

ఊల్లాసతరదినములు. 

—హf 

మృత్వ్యున్రరాక గృవాంబునC గలుగంచేవీన మార్పులకు 

గ్ 

వగచి యాబహాము బహుకాలము దైన్యావలోక నముల. 

(బసరింపంజేయుచు ఖన్నవదనుం డై యుంజెను.. మధ్య కాల 

మున మిక్కిలి యానందదాయి యగు విషయ మొక్క_టి తట' 

స్థంపకున్న నత6 డా స్టీతియంద యుండియుండు నేమో యని 

తోయచున్న ది. అతనితండి యిరువదిమై ళ్ళ దన్ర్వన నుండు 
_నెశానెక స్నృహీతునింట * విబ్లిమ్సుప్రోగ్రా స్పిను నొక పుస్తు 
కము గని దానిం దనకొవురున కియ్య దె చ్చెను, అ బహో 

మా (గంధము గాన్సించినతోడ నె చాల సంతసించి తండ్రి 

శద్దానిసేకును జదివి చెప్పెను. తండ్రియు నాపు స్తుకపువిషయ 

మేన్నండో వినియున్నవాండు గానం దనప్తుతునకు సుగంథ 

మలవజె నని పొంగి “అబ్బాయో! నీ వా వునుుకమును 

జక వుం జదువ్రము, అందలి విషయము మంచిది, నీకు మే 

లగుినని కొడుకుచేతి కిచ్చెను, 



40 ఆ బ్రుహాము లింకను, 

సామాన్య చౌలురకు మంచిభోజన మనిన నెంత వీతియో . 

యా(బహోమునకు మంచి పుస్తుక మన్న నంత (ప్రీతి బహు: 

కాలము దన మూడుఫుస్తుకములె చదువుచుండు నితని కీ 
పుస్తుక మొక నూతన సంతోష మొసంగెను. పట్టినది విడువక 

జాని నొక్క-మారు చదివి ఆెండవమారు చదువునప్పటికి' 

మజొండు (గంథ' మతవికిం _బాప్తించెను, అది 6 ఈనాఫ్స్ ఇధి! 

ల్పను. సీతిక థామంజరి. దీని నతండు. పలుమారు. చది వెను. 

చదివిన యనేకభాగము లతని శికోపేటికయం దె నిలిచి 

పోయెను. కథల జదివి నీతుల సృరించుటయం దతని మనము, 

సంపూర్ణ ముగ మునిగి యుంచెను. ఆ సీతుల నతడు (ప్రాణ: 

మూ:న్నంత కాలము జ్ఞాపక ముంచుకిొని తదనుగుణముగ. (బవ 

ర్రించుచుంచాను. 

ఇంతయానంద మిచ్చు ప్రుస్తుకద్భ యంబు, చేదొర కిన బని 

పొటులమూ6ద నతేనికి దృష్థ్య గొంచము దక్కు. వాయె ననిన 

నేమి వింత, తెలియనివా రీ లోపమును సోమరితన మని తలం 

తరు... ఇవ్రకారము యతని తండి తలంచి యతని పె నోపము: 

నూపుచు వచ్చెను... విద్యావంతులు గాక విద్యవలని _వయోోం 

జనముల సంప్తూర్షముగ నెలుంగని మోటువారి కిది సవాజము 

- వదా. మన, 'బేశమువు నిక్కాలమున న నేకులు, : ధలిదండులు, 
..దమ్లువు ప్ర తులకుం. బుగ్రికలకు: జదు..వనవనర, మనియు జుదువ 

స 
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నారంభించిన వారు పోమరు లగుదురనియు నెన్నుచుందుకు. ఇ 

| దెల్లయు దురభిపాయము. విద్య గడించుట యొకపనియనియు, 

దాన బుద్ధి సారంజేనవీ పాటుపఉఇడువారు సోమరులుగాక మహో 

గొప్పవా రనియు మనము నమ్మవ లెను, విద్యయొక యావ 

శ్యకత నిట [వాయుటకు ఏలుగాదు. ఆ|బహాము లంక చె 

దీనికి దార్కాణ మగుంగాక. విద్యాధికత హీనజన్గుల నచేకుల 

'కలనడి యున్నది. అలవడంగలదు. సమగ్ధతకును జన్నమునకును 

సంబంధము లేదు. ఎవ్వుండు వాట పడు మొ వాడు గొప్ప వాండు 

గొయగలండు,. పరమేశ్వరుండు సివ్పతు.పాతి. తన సృజించిన 

జనులంద ఆతని కాక్క ్టటియ. ఎవడు గఫించి సుగుణసంపతీ. 

చేర్చుకొని తన పాదారవిందములం గాంచు నతండ దనకు 

(వీయప్వుతు. డని బైవము (పసన్ను ౯ డగును. 

తండ్రిగోపము సూచించినను అ(బహోము వినయమున ' నిదె 

వచ్చితిని. త్వరితగ తిం [(బయత్నించి యెంతపని యున్నను దీర్చె 

చను. (తుటికాలమున నా చదువు ముగించి వచ్చెడి” నని 

తండిని కొంత యోదార్సు చుండును. తండ్రి దన గుమారుండు 
వీద్యావేతుచేం దన యుత్తరువుల నెరవేక్చుటయం. దలసత 

సూపుచుంజె నని తెలిసికొనలేక యాగహము పూనినను 

('బేమాతిళయంబున నా యా(గవా మంత వెలువడ6 జేయు 

మంట లేదు ఆ(బవో మింటితలుపులమిందను గోడలమిోం 
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దను (వ్రాయుచుండును. తండ్రి దిని. జూచి కొంత కనలెను.. 

,అయినం గుమారు సామడ్థ్య్యమువల్న నగు సంతోష మాకో 

పము నణంచివేయుచుంజెను, 

కొన్ని దినములమో(దట నొక పొలమున నాబియు నతని 

తం|డియు దున్ను చుండ నచటి కొక స్నేహితుం డేతెంచెను. 

ఏ తెంచి మట్టిలో. జెక్కిన కొన్ని యక్షరములం గౌంచి యవి 

యెవరు [వానిరని యడిగెను. ఆ(బహాము చిటునగవున నూర 

కుంజెను. అతని తండి * యాబి కార్య మె యుండును, మచే 

మున్న) దనియెను, అట వచ్చినమి(త్రుడు (ఆబి (వాయ లేదు 
గాంబోలు నని శొంకించుచుండ నా(బహోము “నేన [వాసికిని, 
కజ్జదీసికొని యతరములం దీర్చితిని. అబి నాసంతకము” అని 
నుడువుచు నొకకజ్ఞం దీసికొని మరల (వాయనారంభింవెను. 
చదునుట విని _వాయుట కని యాగతుండు వాల ముదమంది 
“అబి | చక్టగ (వానితివి శవా సిని యా(బహోమును బుజ్జగిం చెను. 

Hs si గా నేలన ఆ(బహోము నాడు (వానీనది మాడ 

న్లాతేండు యునె జెడ్ స్రేట్ఏ చరిత్రముల6 'జెలుపరాని: 

ల 
డివ్యాతు[ 'రక్వులం ము ee సరాచనన 
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రూకత్తతోం జదువుచు వచ్చెను. సీత్రిక ధానుంజరి యత నికి 

దొరకిన రెండుసంవత్సరములలోపల మరి శెండుపు స్తుకములు' 

లభించెను. 

అం దొకటి 6 వావీంగ్రను” జీవితము, అత౦ండు యునె 

ము. 1 స్రేట్పు మొదటి దెశాధ్యముండుం స్వాతం _త్యార్థ రం. 

మం దతండు (ప్రధాన సేనానాయరకు(డుగ నుంజెను, అతడు. 

“ యునెకెడ్ స్టెట్సొ తండి” యని ప్రనిద్ధిగాంచెను. అతని చరి 

(త్రము మా చదువరులు లీఘ్ర కాలములో నె చదువ గలుగుదురు, 

గాన్, ఆ(బహాములికను బాలుండుగ నుండగ నా బీవితమును' 

మాటిమాటికి జదువ్రుచుండాను, డాని (పతులు సంపాదించుట 

౫. యా(బహాము పడినపా ట్లనేకములు గలన్ర. ఏ మను 

నతడు (వాసిన చరిత్ర మొకటి యా ప్రాంతముల జోవీయా' 

వద్ద నున్నదని విని యతని దర్శించి దాని గొనితేబోయిను, 

పుస్తుకము లెరవుగొనువారు వాని మరల నియ్య కుండుట 

పలుమారు తటస్థించుచుండును. ఇచ్చినను విరూప మొంద. 

చేసి యుండుట సర్వనాధారణము. ఇతరుల. సొత్తుం దమసొత్తుం 

బోలె చూచుకొని జ్యాగత్త పుచ్చుకొనకుండుట యిడ్దానికిం 

గారణ మగుచున్నది. ఇట్టి యజాగ్రత్తవలన ననేక విద్యాళాల 

లును, బు స్తుక భాండాగారనములునుు, అనేక గంథముల( గోలు 

'జోంతపవ . అయిన నా బహానము 'మేనురుపాటునకు . లోయిడు. 
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చెండు గాడు తన (వొణముల. గాపొాదుపొ ను తెజంగున. 

'బుస్తుకముల6 గాపాడుళొనుచుండును. కావున నతండు జోవి 

యాకు “ అయ్యా ! మా(గంథము నువేవ సేయక దాచి మంచి 

న్థీతియందు. గొద్దిదినములలో. దెచ్చియిచ్చెద ” ననిశెక్సి చాల 

సంతసమున నాపుస్తుకముం వినీకొని పోయెను. తనపని యం 

తయు నైనవీదపం (బతి సాయం కాలమును సంపూర్మ మగ్న 

తతో నాగంథము చదువుచు వచ్చెను. నుధ్యకాలమున చెప్పు 

డొకనిమిష మవశకాశమున్న సాపుస్తుక మవలోకించుట యంద 

దాని. గడపుచుంజెను. ఒకనాండు గాలివాన విశోవమై యుండి 

“కని లేనందున దినమంతయు. జదువు చునే యుంజను. పరుండ. 

బోవు సమయమున. డాం జదువుపొత్తమును "రండు మొద్దుల 

మధ్యభాగమున దాచెను. రాత్రియందు గాలి (ప్రబలి జల్లు 

గొట్టి యా పుస్తుక మంతయు. దడినీపోయెను. తెల్లవారి 
లేచి తన (వియవస్తు వా నీతి నుుడుటకుం జూల చిం 

ఎతిల్లి జోమీయాకు మొగమునూప సి గ్రగుం గదాయని దుః 
ఖంచి యతం.డేమిపని యడిగిన నాపనిచేవీ యతని సంతోవ 

పెట్టుద మని నిశ్చయించుకొని యతని. జూడ వెడబసు, 
జోమియా యీావార్త నినినతోడ నె మండిసడం జూచ్చెను. మధు 

= 

షక మత్తు సహజ జా సదయ శకారిన్యమునకు సవాశారి యూ 
నమ. Sen నా ్ రవశమునండి పనిదీనికొను: నాళ యతని 



. గొంత శాంతపబుచేను, తుట్టతుద కా పుస్తుకపు వెలగ నాబ 
హోము జోవీయా పంటం గోయవలసి వచ్చెను. అనేక యకర 
ముల విరివిగలిగి మనుష్యు నెత్తుగం బెతీగిన పెరు గోయుట 
కా(బహో మియ్య కని సాధారణముగ నొక మనుమవ్యుం. _డైదు 

చినములలోల జేయంగలుగునంత పనిని వమూడువోజులలో 

సంపూర్తి సేసి "పె బ్పైను. “ ఇంతక పస్ట్రపడినం బడితిని గాక, నా 
శొక (కొత్త (గంథ మచ్చెనే” యని యత చెల్పపుడు వార్ష 
మొందుచుం జెను, 

అజవ ప్రకరణము, 

కొత్త తల్లి ౨ (కొ/త్తే విద్యాలయములు * 

mere 

1819-వ సంవత్సరమువటకు థామసు ద్వితీయ వివాహా 
(ప్రయత్నములు సేయలేదు. ఈ మధ్య కాలముననంత సారా 
గృవాకృత్య్వముల నెరవెర్చుచుంజెను, ఆ(బహాము దన సోడ 
చికి సాయ మొనర్ప సియమింపంబడి యుంచాను. గొప్పవాం 

-జెచ్చటను గొప్పవాంజె గదా. ఇంటి పనుల. నెరవేర్చుటయం 
దతండు (పవీణుం డాయును. తరువాత నిరుగుపారుగసవారి 
గేవాముల నతండు పనిసే సేయుచున్నెడ మిక్కిలి మెప్పు వడ 
యును కిదేశు కారణ మాయెను, 

ర్ 



66 అబ్రహాము లింకనుం 

(ప్రీ యాజమాన్యము లేని గృహము (శీ దక్కియుండు 

ననుటకు సందియము వలదు, బిడ్డల యుడుపులు చినిగి (వే. 

లొడుటకుం. (బౌరంభించెను. ఇంట వస్తువులుచూడ నింపులు 

గంరివించువిధమున నుుడుట దూర మాయెను, పూరిగుడిసె 

నైనను వెఠుంళము చేయంగల్లు నారీరత్నము లేమింజేసి యిళ్లై' 

యడవి. యాయిను. కావున థామసులీంకను భార్యాన్వెహ 

ణార్థము వెడలెను. శెంటకీ నీమసొచ్చి పూర్వము దన్ను వరిం' 

చుటకు మారుగ జాక్స౯ అను నతని వరించి విధవ యె 

యుండిన * సాలీబుష్” అను సామెను వివాహ మాజెను. 

ఆమె కప్ప టికి ముగ్గురు ఓడ్డలు ౩ జూక్కొ సారా, మటిల్లా. ఆ. 

"కాలమున కామె ధనవంతు రాలు, మూడుకాండ్ర గట్టి యామె: 

సామాను, ఆటు కుర్చీలు, ఒకబీరువ, కోన్ని పె జైలు, బల్లలు, 

షరుపులు మొదలగునవి ఇందియానాకు సాగింపంబజెను. 

ఆబ్రహామున కీవన్నియు నద్భుతము గలుగంజేసాను. అదివజ 

"కెన్త్హడు. నంత సామాను దా జూ-చియెటులో డు, మాయలుదట్లి, 

mr en చూపును 

EE లా A 
లది. చేహాము. x మాము య. న శుభ్రము. 

క "కావునందా లింకను: 

ట్ర -ముదలిచను “నడు 



భూమి చదును వేసి క్రవాటములును గ వాతములును దీయించి 

కుర్చీలు బల్లలు దగవిధముగ చిలికి యాగ్భహామునకు. [గొత 

వన్నె దెచ్నెను. కొడి దినము లలోపల నామె తెచ్చిన కాంతి 

జూచిన నామె సమర్గతయు, కార్య నిర్యాహకత్వమును 'ేట 

చచి యను 

ఇంతేటిబుద్ధికౌశల్యమును, విద్యా సంపణియ్సు, గల మాయం 

దభ్ల యింటి నలంకరించిన దిన మా(బహోమునకు మహో సుడి 

నము. ఆమె శాక్ యతనికిC దల్లి మరణ మాదిగ నెప్పుడు 

లేని వార మొసలౌను. ఆమెను, ఆమె బిడ్డలను సంతొవ 

ముతో. చేప్పుకొని వారిని మిక్కిలి యాదరణ ((పేవుతో 

స్పంతతల్లి సోదరుల 'తెజయగన వే గణింప దొడలౌాను. మొదట 

వచ్చినప్పు హా బిడ్డల యుడుపులు ముద్దుగ నుంజెను. అఇబహో 

ముడుపులును మాటు(దల్లి రాకచే న్నాపకారమ సవరింప 

బజెను. ఆ బిక్ష లా(బహామునకు సంపూర్మ సోదరథావము 

మాపుటయేగాక యతని (పౌఢిమ కద్భుత మంది యతని 
గారవిఛుచుందురు. 

6 సాలీ” యా(బహోముపై మిక్కిలి దయగల్తి _వేమతోం 

చెంచుచుండాను. అతని విద్యాఖభ్యాసమున కామె మిక్కి-లి 

తోడ్పజెను. అతడును ' జీపంచినంత కాల మామెయం దను 

రాగము గనుపజచఛుచుండును, ఆపై బిడ్డలును ఆపియు6 గలసి 



C8 త మోన లింక స్మ XK 

మెలని చదువుచుందురు. లిికనుసహూడ దగుసభమున సద్య గమ 

వే న గొప్పణా( నను మె గొంకాంప pps 'రటిం చనం 

1510-20 వ గరవల ము నకు 6 (బైపష్తం సు గులా 

మూవమికి మాలటుందవమిశాకి యొక టియగాదు. Bere రుక్ర కి 
౧౧ గో అ 

దమ కుకీరమునకు కెంమెధ దూరమున నుంచంబడెను. తల్లి 
BNE ఆ) 

దండు విళణటు నాబిని సహక జప నిశ్చయించిరి 
దె 

జనులు విెశేవముగ వచ్చి, చేవెయుండీరి. వారి బిడ్డల కొక 

నిదా! లయము గావ అనవా కావున వా తౌక పారి 
లై 

Ma. Deo: యురి; చక్కగ మనమష్యుండు స్ సాను 
జ్ 

నాగుదీసె కప్పు దలందాకుచుండును. గోడ కన్నములే నా 

తుము లామెను. మంట సేసికొనుట కొక [పక్క_న (వాయి 

యొకిటి సిద్దముగ నుంచెను. ఇ సరస్వతి సదనమున నొ 
Ct 

ఇ హోము గణతము నెప్పుకొనుటకు బంపంబడెను. _ అతనిత్తండి 

వెదకి జ పాత గణిత పుస్తుకము నొకదానిని చెచ్చి. 

యివ్నెను. త ర యుకువుల. గుటి యా బహామునకుః: 

ఖ్ 

ఆ a గణితమున:ం ఒవిణుం డామెను,. వర కమ 
~~ or 

మ. ల తక్. సరివాదించను, అయి.న నప్పుట మహో ల తరం 

వ్యంయివ.! నదియును గన్ని వారములతోపల నగోచర 
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ఆ(బహో మిక రెండుతరుణముల మా(తమె పాఠశాలల 

ముఖము సూచెను. మొత్తముమోంద నతండు విద్యాలయము 
లలోనుండినకాల మొక సంవత్సరమునకు మించదు. ఏ బడికి. 

బోయినను, వయుపాధ్యాయునివద్ద నభ్యానించినను, అహో 

మచ్చట గల్లువిద్య నంతయు సంగహింపక్ర మరలినది చేదు. 

గురువుకు. (వియత్య మింత పెనచినవారునులేరు. అతని గుణా 

ధిక్యము వెల్లడిసేయు నంశములు గొన్ని యిట వివరించెదము, 

ఆపి (శాఫెక్డు గారి బడిలో. జదువుచుంజెను. అచట 

నెక గోడకు బంధింపబడిన దువ్పిఖొ మొక నాండు విజీగిపడి 

యుండాను. పంతులవా రదిచూచి బాలురలో నొక్క_రుం డా 

పని చేనియేండనోపు నని తలంచి మబునాండు వా రందటు 

చేరినతరు వాత (ఎవ రీకామ్య ఏజుచి” రని యడి”ను. డానికి 

(బ్రత్యు త్తరముగ నాబ్రహోాము * అయ్యా! నే విజచితిని. తెలి 

యక దానిం బట్టి యూలితిని. అది విరిగెం నే తప్పుసేయ నెంచ 

నైతి” నని నిజము పలికి యుపాధ్యాయుని మెప్పు వడసెను, 

అత జెప్పు డనృత మాడినది లేదు. తన త ప్పితరుల మె 

శీడం బూచినది నేదు, 

కూూర్తము బట్టి వేధించుట యా బడికిల్లలకు' సర్వసాధా 

రణము. దాని నణంచివేయ నా(బహా మెన్నో ప్రయత్నములు 

చేసెను. ఉపన్యా సములు [వ్రాయుట యావాకళాలయం దాబా 



70 ఆ బ్రహోము వింకను, 

రము గాకున్న ను “జంతుహీంసి ఖండించుచు. జిన్న వాక్యములు 

“మొదట మొదట (వాసి తరువాత నాక "పెద్ద. యుపన్యాసము 

(వాసి చదివెను. అతని జ్ఞాపకశక్షియు ననన్వ సామాన్యము. 

వదివినభాగము లనేకము లొక్క_విధమునం గథనము సేయు 

యుండును, అతనివాస్టోరణియు నపారముగ  వృద్ధిబాంద 

చాడ౮గాను. కవిత్వ్తమునంగూడ నతడు గొంచెముగొం చము 

పరిశ్రమ సేయుచుంజెను, 

అ(బహోము 'బాల్యమునుండి దయామయుడు, కొొందటు 

"బాలు రొకళతాంబేటివీపున న్టినిడి దాని వేధించుచుండిరి. 

ఆ యగ దనవీ(పున నిడిన నెంత బాధ గలుగునోూ యంత బాధ 

నొంది యతడు, 

“అటు వేయక మటుచేయకు”” మని యజ చెను, అం 

"వొకండు *ఎటువేయకు మెటుచేయకు” మని వెక్కి-రించుచు 

'వా. తాంబేటి నొక కజ్దతో నడంచెను. 

= అంత శౌర్యము వలదు. నీ వీపునం జిచ్చిడిన నీ వేలా 

'సుమవ్రూ యోచింపు ” మని యాబి నుడివెను. 

. దానికి. మజీయొకః డు ౪ సన గాలా చూడు” వని, 

స్ లిడెను. స. 

- అప కువ నలయించుకు aes 

హోము గట్టగ బల్వెను.' 
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(6 కూర్చమా[త్రమున కింతేల యబ చెదరని ” యొక్క_ండు 

'వివారింపం జూచెను, ఆయిన నా(బహో ముక కొయ్యతో 

నా 'తాంబేటిపై న్నని (దోసివేసి పిదకిలియిట్టి ధిక్క_రిం చుచు 

నా దెబ్బకు దాళ(జాలితివేని చాని నలయింప సమకట్టుమని 

యా బాలు న్యా నెట్టివెచెను. కరుణా విహానుం డగు బాలుడు 

“ఆహో! నీవంటి భీరు వీ జగంబున లేడు. నీ కా కచ్చపము 

సోదరుడు గాం బోలు” నని హేళన మునర్చం దొడలాను. 

6 సోదరుండైన నగుంగాకు నా యెదుట సి విట్లి కూరకృత్యం 

బులు గావింపకకుండు” మని యా బహోాము శౌసీంచెను. 

ఇంతలో నొక కొందటు బాలు రాతనితో నేకిభవించుటయు 

నా తా౭వేటి వేదన కీరిపోయెను. 

ఒకానొకరోజు బడి తీరి విద్యార్థు 'లెల్లరును దమతవు 

యిండ్లకు వెడలు చుండిరి. అం దిద్దజకు వరదై రకమ విషయమున 

నొక పోట్లాట (పారంభ మాయెను. కొంచాపుమాటలు పోయి 

క ఠినో కులకుం దిగి కఠినో కులుపోయి ముస్లియుద్ద్ధము (పారం 

మగుగాల మాసన్న మాయెను, ఇది గమనించి యా(బహోము 

“వా రిద్దజి మధ్యంజేరి వారి భుజముల పై6 'జేతులునిచి యం 

.చొక్క_రుని “ ఈపనికిమాలిన విషయమున కింత పోరనేటికి? 

"రా రమ్మ”నియెను. వాండు “న న్నన్యాయముగ 6 గల్లరి 

యన నేల? నిన్న సిన "నీ వూర కందువే?” యనెను, తరువాత. 
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గాంత సంక్లావణ జరిగినమోా౭ద నా(బహోము “మన మితరుల 

యారోపముల mas యా (గహాంపకున్న వా రూర కుందు 

రసో, 90. సొబుద్ది శు సమ్సోను. ఈ లోకళల నా ఇబాలులు (పశాంతు 

నోరి, క సు న ౫ల్లరి యనిన వాం డాపద(పయోన 

మునకు జింతటెంచుట సూచింప నా(బహాోము బూనిన గొని 

డి మరల నారి నెప్పటివలె న్నేహితుల. జేసెను. 

ఆఅ బహాోము లింకనున కిుగుపారుగున నుండు జను లెల్ల 

మిక్కిలి మూథులు మన చేశమున నొందజంబలె మంత్ర 

తం్యతములయు దత్వాడరము గలవారు.  మం(తకాకులు 

మంతక_త్తేలు మనల దమ వశము చేనీకొందు రనియ్యుు నందు. 

అకుం బతికియ వారి (ప్రతిమలంజేసి యవ్వాని వెండిగుండున౯ 

గాల్ముప యు యగుననియు నముచుందురు. ఎవడైన. చేటు 

వెడలునవ్వుడు డాకిని సుక్కు యడ్షుపడిన మిక్కిలి క కమనూఖక 

మపియ్ము.. నద్దాని - క తాన మి వేళ్ల Ss 

కుక్క కనునుజుగువ్రణుకు లానుకొనుచుం ద్దు కొంద బు 

me. మంత పూర్గితదండభులం. Ks ని. . భ్రరూమి తోని, 
ర ష్ న్ 
| ల బ్టర్యవ్రముదాల్లు మ మలం 
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చేయుచుందురు. గూఢతం త్రమతేఖకోత మగు 
చేతను వ్యాధుల మాన్న నుద్యవిః న చేద బ్ 
దురు వదో యొక పన్నీ గవాతములోనికిం దగిన నాయింట' 

మృత్యువు (ప్రవేశించు నని జడియుచుందురు. బిడ్డకు గుజ్ఞపు, 
శ్వాసము దాకినం గుక్క_దగ్లు (ప్రారంభ మగునని తలంచుచుం 
దురు. శుక్ర వారముననే ముఖ్య కార్యమును జేయంగూడదంట 2 

ఇంక నిట్టి నమ్మికలు 'లెక్కకుమోరి యిప్పుడు మనల నెట్లో 
వారి నప్పు డటు బాధించుచుంజెను. 

పుట్టనదిమొదలు "పెద్దవాం డగువణ కాబ్రహో మోలాటి 

జనుల మధ్య. చెరుంసుచు వచ్చెను. వారి యాచారవ్యవహార 

ములును వారి యభ్యాసాభ్మిపాయములు నెల్ల నతనికిం జక్క_గ 

మనసునకు వచ్చెను. అయిన నత6ండు వారి బాలురగూడి. 

మెలలసచుండుటను వారివద్ద పనులు సల్పుచుం. గాలము గడ 

వుటవలనను వారితోడన సంభాషింవుచు, వారికష్ట నష్టములన 

పరిగణించుట చేతను మతి యేరివిషయములనైన నెజ్టింగి వాని, 
తోం దనజనులయావారాదుల సరిపోల్చుకోనC జాలకుం జను, 

. తయిన నతని మనస్థతికిం దగు నున్న తాచారాభి పాయను. 

_లెచ్చటను గానర్గాకుంచెను, 

_ _చెచెయిలరు క సీక్స యో నదిమిోందను ఆరడర్ 

సను ఆనువా:డ క్రీకుమోదను ' నొకచిన్న పడత్తతో వాస్టవా శ 



రము సేయుచుండిరి, తన పడవనడుప మనుమ్యుం డొక్కని 

'నియమించుకొన నఖిలమీంచి థామనువద్ద శేతేంచి యా[బ్ర 
'హాము నంపెదవా యని యడిగెను. ఇద్దలును గొంతతడవ్ర 

జేరము లాడుకోనినతరువాత కుయిల రాబహామునకు భోజ 

నము వెట్టి నెలకు రెండున్న అమాపాయిలు జ్త్ర మియ్యా నొప్పు 

శొనెను. థానుసును అందులకు సమ్మతించి తన కొడుకును 

నుటుసటిదినము పనికి బం"పెను. 

యజమాను నాజ్ఞగొని యత (డు నావికుడాయెను. సమ 

యము పడిన చేనుక్రాపతటిగను, గుజ్బపు మానిసిగను, ఇంట 

"నేవకుండుగను కార్యములు నెరవేర్చవలె ననువిషయము 

గాడ నతని కెణుకపణిప(ంబచణెను. ఓడ నడపుటాతనికి నవీన 

మగుట నెక్కుడు సంతసోత్వావాము లొసలౌెను, ఫదునేడు 

సంవత్సరముల బాలు జైనను ఆజిడుగుల నాలుగంగళముల 

క తదనుగుణముగ దళమె యా(పాంతేముల బలమున 
(6 mee 

శెళ్లర నతండు మించియుండెను. 

_ నకయిలరుగారి యింటియం కత సర్వ కార్యములను 

“నెర వేర్తుడు వచ్చెను. తెల్ల వాణు నందటికం శు ముంచు నిదుర 

లేచి (పాయి రాజ కేసి స్ సిద్ధ నర్ రచన కార్యమునకు 
స్వవలయునదెల్ల 'నాయకత్తము. చేయు సియుయరడునూ - తేసినపనియెల్ల 
“హీక్కిలి జాగరూకతతో తోవముల కెడమాక: ముగించుదుం 



నవ క గ. 

డును. కావున కులరుభార్య యా(బహో నుంతటియద్భుత 

బాలు నెన్నండుల జూడ నైతి నని యతని గెరవించుచుంట 

'విపరీతముగాదు. 

“బయిలరుగౌరి గృహమున నాబికి యునైటుడు రాష్ట్రపు 

'జర్మితయు మజీ రెండువుస్తుకములును జే జిక్కె-ను. వాసి. 

'జదువుటయం దతనికి మిక్కిలి యభిలావ యొడమెను, దిన 

మంతయు. గప్టపడి యొడలువంచి పనిసేనీ రాతి నవ్వాని 

'పఠించుచుండును, భుయిలరు గుమారుండు (గీను నిదాపర 

'వశు(డు. దీపము వెలుంగసన కోర్వక యావబీని నదలించుచుం 

డును. మనసున గోపము నిండియుండియు. బె (బడి కొట్టునంత 

బలమున నెప్పియు శాంత స్వ భావము గల వాయు గావ్రన నా(బ 

హోము (గీను నేమనక తనంతకుం దాం జదువుచుండెను... 

అచ్చట నాది నూక రవధ నేర్చుకొనియెను. కుయిల 

రీ పని కతని నియమించి నెల కిరువదిళూపాయిలవంతున సంపా 

'దించుచుంజెను. 

మీడ నడపువాండుగ, వ్యవసాయదాకుండుగ, గుజ్జపువా 

రుగ, సేవకుండుగం గడపటం గటికచాండుగ నిన్లు పనిచేసి 

నను సంపూర్ణ ముగ దనశక్తినెల్ల నుపయోగించి జయ(పద 

ముగం దుదముట్టించుచుంట నా_బహాము యజమానుని నపరి 

మితానందమున ముంచెను. 
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నిర తమాసములు దొమ్మిడి తవరోనా యా [బహో మిష్లు 

వేచెను, అతని సోదరి పాణి క ్గహణ మ హా్యూత్సేవ మషప్పుడ 

యాలింకనుల కుటీరమున యథావిధి జరిగాను. తద్య మాటి 

కొన్ని పద్యములు వాని యతేధ్గుల కెల్ల వా వాను శ క్ న 

నాాపాంతముల నత ౭డుదక్క_ మణి యెవరు నికి సమయముల 

(గంధ స్థిత విషయముల కథనమువెసియు, నూత నముగ. గల్పిం 

-చియు వాశ్చాతుర్భమున( గవన నెపుణిని6 గనుబజచి విను 

వారల. (బక్క_ లెగయ నవ్వ! 'బెనకు సమస్టాలు 'వేనందున నత? 

జ i ' సంతససమయముల ముఖ్యుడు గణింపంబడుచుంజెను. 5 
7 న { 

ఈ వివాహానంతర మొక సంవత్సరమునకు నారా పర 

లౌక వాప్తి నొందెను. సోదరిని మిక్కిలి (_ైమించుచుండె 

గాన నిది యా(బహోము వాదయము: గొంకకాలము చింతా 

(కాంతము( జస 

కొ డై కాలమునకు( దరువాతీ నా(బహోము మణియొక 

వ్యాపార జోన్పుదగ్దజం బనికిం గుదిరెను, అఆయజమాను: డితని 

యడ్ము కక్ష కలరువాకకు గోన “నిత ని చన ఏశ్వాసారుని గం 4 
ల మ నాం య. కొక విన్న ర్ 

rf 
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డును. వీనినన్ని (టి నాబహాము జక్క_గం జదువం దొడ గను. 

రాజకీయ వ్యవహారముల జ్ఞానము సంపాదించుకొనుట కిబె 

యాబికి. _బథధమ్మ్యపయత్న ము. 

జోన్సు యాజమాన్యము దవ్చిపోయినవిదపలనాడ న్యాబ 

హాము స్నేహితులతో నాతని కొట్టునకు విచ్చేసి రాజకీయ 
వ్యవహారముల గుతించి. చగ్చించుచుండుట సాధారణముగ 

నుంచడాను. 

ఈ చర్చల నొకరా(త్రి ముగించి స్నేహితులు చానును 

నిండ్ల కేగుచుండిరి. మంచు విెేవముగ గుజియుచుంజెనుం 

చలికి నిలువలేక జంతుసంతానమెల్ల నెక్క_డి వక్కడ ముడిగి 

గొని పోయియుంజెను. చీకటు లల్లనల్లన దట్ట మగుచుం జెను, 

అట్టి సమయము నాదారియం దొక శరీరము గదలమెదల 

లేక పడియుండెను. పరిల్లింప నా(పాంతమున నుండు నొక 

శాగుంటోతు  దప్పర్యదాగి మై మటిచి నేల గూలియుండుటం 

గాంచిరి. తన మిత్రు లెల్ల్తరు నట్టవాని కిట్టి విక్షయె దగు 

వని నుడువుచుం దమతమ నెలవులకు6 జనిరి. - ఆబివా(తేము 

వాన్నిపం జాలింగొని బలశాలి గాన్రనం చేతులె వాని నెత్తికొని 

ఫోయి సమీపము నుండు నొకమి[తుని కుటీరమున. 'జేర్చెను, 

వా:డును. మొదట. నుపేకు - సేయయూని (యా(బహో 

మువన్యసింప జ్ఞానము బెచ్చికొని యతనికి సాయ' మొనర్చు 



78 అబ్రహాము లింకను. 

యంచెను. మంటవేనీ రాత్రియంతయు నాయదృష్టహేనునకుం 

బరిచరరి లొనర్చుచు నాబియు నాతని స్నేహితుండును గడపిరి: 

మటునా. డుదయమున మేల్కాాంచి యా (_తాగుబోం 

'తెంత:. సంతసించి యుండునూ మన మెజటుంగంజూలము, 

ఎనిమిదవ ప్రకరణము, 

ప పు తం కాకమఘలు. 

ఆబహో మెప్పుడును దల "ఇదురు సెవ్పీ యెటుంగడు. ఆ 

యమ చెప్పిన . పనియంతయుం జేయుచుంజెను, తల్లికూడ 

నతని మాటయనిన మిక్కిలి యాదరించుచుండు. అతండు. 

పరలోక ప్రాప్తి, జెందినతరువాత నంత గుణవంతు. బుత్రు€, 

దా నెన్నడుం, జూడ లేదని నుడువుచు నాపె పలుమాటు నిల. 

పం చుచుండును, దెళాధ్యతుత కాత, డీయ్యఖానునపుడు దన. 

మన్గ మెట్లో భయ మంబదెననియు, నతని కా పదవి రాకున్న. 

మే ల్తగునని దా దలంచుచుండుననియు 6 “చెప్పి సరకు 

గోలుపోయి. .. 'ుతుకుటకం ఇ, దన ధన్రనకుల బూర్వమె దా. 

_ నేల భూలోకము విద్వవకుంటి నని దుఃఖంచుచుండును, 
a మ న్ శర డ్రీమా శ వా అహాము. పైన. గాంచె వా! హాము: 
క క . అమరికను: విష్యం 'పించ్తుటకున 'గౌలము ట్లొణకు! 
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.నా యని 'వేచియుండి చిక్కి ననిమిషమమును విడువక యుపయో 

గించుకొనుచుం దం|డిపనుపు లుత శీ ఘుముగం జేయక్రుంట. 
దండ్రి కంత సమృతముగా నుండదాయెను. అయిన నింతకంయొె 
గొప్ప యా[గవాకారణము మజటొం డుంజెను. రాజకీయా 

_ పన్యాసములకును మతవిపయిక చర్చలకును నాబి పేరువడ 

సను. ' ఎచట నొక మొద్దు పడియుండిన దాని సె నెక్కి. 

యుపన్యసిం చుటు యతనికి సరా ధారణము, పతి యాది: 

వారమును సాయంకాలమున. బుకోహీతులు నుడువ్సున దెన్లం 

ధాం జక్క_గ వినుచుండును. దానిని దన మనో వేటికంజేర్చి 

సంపూర్ష్యముగ జ్ఞాపక ముంచుకొని మణఅునాండు "పెద్ద మొద్లు 

నెక్కి-'క థనముసేయ మొద లిడును. అతం జెప్పు డుపన్వుసిం. 

చుటకు. (బారంభించునో యప్పుడ చుట్టు పక్క_లవా రందణు. 

దమ 'పనుల్ల వదలుకొని విన వచ్చుచుందురు. ఏ పుకోహిళుం 

డేమాటలతో 'నేవిధమున నేస్వనమున నుడువు నామాటల 
తో నావిధమున. నాస్వనమున నా[బహోము వినువారల వీనుల 
విందుసేయును.  ఇట్టినడత పనుల కడ్డమువచ్చుటంబట్రి ఛామసు. 

కుమారుని గోపగించుచుండును. అయిన నిట్లు చవేయంనాడదని. 

గట్టిగ నుత్తరువు సెయండాయెను. కొన్నిదినములమిం:ద నా(్రాం 

తముల కిక యాార్వుండు ' వింత వాం డే తెంచెను, అత. డుప 

న్యసించునపుడు. బల్ల: బద్ద లగునట్లు పిడికిటితోం గొట్టు టతని' 
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కలనాటు అతని మాటలు కేకల సమముగా నుండును ;. 
స్వనము పగిలి. ముకుు- గుంత వచ్చిన ట్లుండును. ఈ వెప త్య 

ము లప్ప ఉన్న వారలకు హోన్యా స్పచము లయ అఆ బహో 

మవ్వాని న ్షై పవర్శింపం దొడలా. ఫొంవటు మం 

నాచు మ తాచాప్యల నట్తవమానపజ=చుట తగదని ఖండించి 

నను వారుగా నా(బస ము (_కంకల్వనల“నినప్తును (పక్కా 

లెగయ నవ్వు చుందురు. థావమసుసకుమూ(త మిడి మిక్కిలి 

దుర్భర మాయెను, తనకొవురుం;యు పలుమా జోవిభమున నిత 

రుల బరివాసించుట కతం డోర్వక పనివెకుననీ తలంచి త 
నడవడ్ మానివెయనలనసినడసి యావి కాక్జ యొస౮లాను, 

లంతునం గొడుకు బుస్థకుశ లతకును, ఆపన్వాస న్ క్ట్క్ని 

భామను మనసున బహుసంతోవము నొంచె ననుటకు నంది 
యము చేదు. ఆతడు సంతపించినను సంతసంపకున్న ను అబ 

హాము మూత్రము దన పుర భివృద్ధిక నవళ్యంబులయిన నాభ 

నంజుల 'సేకరించెను. రాజకీయోదో ట్రగ ముల (౬ *ముఖ్యతే ౧ 

చచ్చు నాధ నమాల గడంచుట 3 యఫ్యాసమునశం శె Es 

ముని వెరొకజి లెడుగడా.. - 

అంకనుల గుడిగకు వెంలున్న ర Fe నివశించు 
మ se నతనివద్ద ప పలుమారు 5 వనిసేయుట కాశ్రమాము 

ము స్నానపు శనునల బోవ్చచుండ్లును! ఆ. యజమా నుండ్తు = ె రడు 
ఇచ mr ot IN ఖై al వ్ 

Ren Be ps - 
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+ వార్గాష(తికలం దెక్పించుచుండెను. అందోొకటి మత్తుపదార్థ 
ముల ఖండన నిమిత్త మేర్చడినది, ఆండవది రాజకీయ వ్యవ 
తత సే ,నౌ యుండెను, శెండవడానికంెటు న్యా 
హోమునకు మొదటిదానియం దెక్కు-డు గొరవము. దాని 
జదివిచడివి తుట్టతుద కీ విషయమున మునిగిపోయి తా నొక 
పెద్ద యుపన్యా సము వాసి యుడ్గుచేతి కిచ్చెను. అత డద్దాని( 

జదివి పట్టరాని సంతోవమున నితరులకుం జూకి యా బెలకుం 
శూర డి జాస్ వాగాప[తికయందుం (బచురింవీంచి యిరుగుపాలు 
గువా రందణఅకు6 జదువ నంపెను. చదివినవా లల్ల నాప(తిక 
యందలివిషయ మత్యుత్త మముగా (వాయంబడెనదని యెంచి 
దాని (వ్రాసిన యా_బహాముశక్తి కి మెచ్చిరి. అడ్డుగా రతనిం 
జూచి 4 రాజకీయాపన్యాస మొండు (వాయ( గల్లుదువే? ”” 
యనియె. “నే నిదివజకు గాన్ని వాక్యములు (వాన్ యుంచి 
తిని. గొప్ప యుపన్యాసము (వాయ నైతిని. ఇప్పుడు (ప్రయత్నిం 
వచెదం గాక” యని యా(బహోము (పత్యుత్తర మొసలి 
విషయ మేదియెన బాగుండు నని యడిగెను. ఉడ్డుగా రొక్ష 
కోన్ని యంశంబుల సూ చిం చిరి, ఒక్క_ వారము గడవకముండె 

 య్యాబహాో ముపన్యా స మతని కండెను. ఏమి (వాసినదియు': 
నత్నిక్స్ సంపూర్లముగ జ్ఞాపకము లేకున్నను దాని. ry 

“కోను 'లివియని అః + 
. 6 



ఖల అబ్రహాము లింకనుః 

6 బుద్ది కులు లగు జనులకు నమెరికా _పభుత్వమే 

అనగా (పజాతినిధుల చెం బరిపాలన) తగును. ఇది చక్యగం 

(బబలి యెల్లకాల ముండు. గాత, చేశ మంతటను విన్యా 

చీపము వెలులంజేయుట గర్తన్యము. రాజ్య నిబంధనలు 

గాపాడం బడవలసినది. రాజె సకన్ ము నృద్ధి చేయవలసినది చట్ట 

డిట్టములు చక్కగ (6 (బయోగింపం బడవల్తసినది. జనుల వాని 

చారవింపవలనసినది.” 

ఉడ్డుగా రీ యుపన్యాసము. జదివి మునుపటికంు 

నెక్కుడు సంతృ ప్పి. జెందిరి. ఎక్కు డాళ్చ ర్యాద్భుతములకును 

ఇది యెడ మిచ్చెను. ఇప్పు డీ విషయమును బరిశీలించు మన 

గా యుపన్యాసము నూత నానందము గలుగం జేయుచున్న ది. ఆబ 

హాము చదేశాధ్యతుత వహించునెడ మొదటి యుపన్యాసమున 

వీివిషయములే నుడ్షివి వాని నెల్ల( Yee నెర వేర్చం (చొరంభిం 

ఇను. అడవుల నిడుమల౯ బడుచుండు 'బౌలుండగు నీయుపన్యా 

సచ్చుక గర్త ముప్పదిమూడు సంవత్సరముల. మి(దట చేశా 

ఢ్యకుత వహించి శాజై్యక్యపు శత్రువులు అంట కరం 

దుడిచినేసి, మొక కట్టను జోందోలి, చబ్బదొట్టముల: మచ్చింగలుహః 

క జా నా. డన. ను న న వృతిరిక్షముగ 
పూరక wef 

క. జ న | పస ఖ్ గా ల ఖై 
ne MRO _ se pri? వ. శ్ శ క గ 

భా ప b ere 7. న 

షా న ఇ ణా 
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గీ. పుపుషకారంబు దానెంత పొళవడినను 

దేవు ఇప్పుడు దగురీతిం దీర్చు చుండు, 

ఈ రాజకీయోపన్యాసమునుగూడ నుడ్డుగారు ప్మత్రిక 

యందు. [బచురింవించుట కు6 (బయిత్నములు సేనీరి, పచ్చ 

రను నొక న్యాయవాది యా దారిని. బోవుచుండ నతని కా 

లిఖతవిషయము సూపిరి అతు దానిం జడివి యుడ్డుగారి 
'జేవూ యని సందేహించి యాబిస్ఫవి. యని విని మనమున 
నలరి తమ పతపుః బ్మతికయందు ము(దెంపించుట కీయ 

కొనెను. కొన్ని రోజులలో నా యుపన్యాసము ప(తికయందుం 
జేరి యుక్షుగారికి సంతృ వ్హియు, నావికి సంతోవమును, అరుగు 
వొరుగువారల కానందమును గలిగించాను. 

అ(బహోమున కాటలయం దభిరుచి బహు మెండు. వాక్న్చా 

'తుర్యమున జనరంజకత్వము నొప్పు నత, డవ్వానియందు 

మిక్కిలి వేళు వడెసనము. అతను లేనియాటలన్ని యు మంగళ 
నూత్రములులేని కన్యాదానములవలె నుండును. సదు నెనిమిది 
న సలాం డనదాది నతని కాయప్యుు పేరొందిన 

చాయను, రూపునంచేగాక బలమునందుం౧హాడ రామనునిః 

బోలియుండును' ముగ్తురుమునుష్వులు సాధారణముగ మూయ 

కలు బరుశ్ర నత. డవలీలగ నెత్తీ వైెచుచుండును, '' మల్ల యుద్ద 

మ కనక గడు(కియ మగ్గు నాట. డానియందు నావి 
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నో 

సమూల. సు . తనతో నాడువారల నెలర సునాయాస 
య 

క 

ముగ మూడత్తించుచుం చెను, 

అకాలమున నమెగకాయందు. బొగబండ్లు” "ని, సం ఓ 

పాం ్్ al క్ షు ము Wy జ Bre et mE ప్ లాక్ శ 

greet WN 8 nium గడవ్రులచు EE రథయముః 

౫అగించుచుం ద (పదేశేము అనేకము లుం"డెనచి యిడొవబేే 

హ్ స వబడియెను, నదులు చెశములక మహా పకామలు, 

En యణబాటలును శేనితరుణమున నిని రాకపోకల కుసకర్ణ. 

ములుగ నుపయోాగిం చుకొనబడుచు వచ్చుచున్న Ec 

నదులప పె నుంచుపబ్రణముల వ్యావావము మంతం యు 
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పోను తుతదులుః రాత్రి యనక, పగు లనక్క చలి యనక, గాలి 

 యనక్క యెండ యనక, నీడ యనక (పయాణము సేయుచు నా 
కాంతారంబుల శ(త్రున్ర లెదిర్చిన వారితోం బోరుచుం (బాణ 
ముల కాశింపక పనిసేయుచుండుట యప్పటినావికుల కతిసామా 

న్యము. ఫ్రైర్యనావాసంబులు వారియంద మూర్తీభవించిన 

టుండుట య త్యావళ్యక ము. ఇట్ట పడవల మినీసివ్పీ నదిపె 

కక్కు. సరకులన్ని యు. బంపంబడు చుండును, కొన్ని సమయ 

ముల దగినంత సామ(గి యున్న గొప్పగొప్ప సాహుకారులు 

దావు యిట్టి వ్యావారయా[తలకు వెడలుచుందురు. 

1828-వ సంవత్సరమున నాబహోాము జెం(టి యను సా 

పహాుకారికి సేవకుండుగం జేసెను. అచ్చటను నావి సర్వకార్య 

ములు నిర్వహించుచు. దనదారచే మెప్పువడాను. అతని కాలె 

నను కుమారుడు గలడు. ఆ బాలుండును నావియు. గలిసీ సని 

చేయుచుందురు. జెం[టి యా,_బహాముగార్యనిర్వాహకత్వ 

మున దత్తత గలవాం డని నమ్మి యతని. దన గుమారుతో . 

న్యూఅన్లి యన్సు నగరమునకు సరకిచ్చి పంప నిశ్చయించు 
కొనెను. తం(డి యాజ్ఞ మైనం చా వెడలుటకు సిద్ధముగా 
నున్నాండ నని యా(బహాము వచించెను. లింకనులు జీతము 

విషయము, నిర్ధారణ సేసీకొని యా, ప్రయాణమునకు నాబిని 
నీద్ధము గమనం, పదమూడు వందల మెళ్లు కష్టములకోర్చి 

జ 



§6 క ఆ బ్ర'జకోము లింకను, 

యపాయములకు( దలయొగ్ది రాత్రింబవళ్లు (తోవ నడవవలయు 

నని విని *పనీవాండ వీ వెట్లు పోగబ్టుదువూ” యని య్మాబ 

వము దల్లీ కొంచె మనిష్టము గనుబటుచి “అయినను వీ క్రీ 

(వయాణమున జయము గలుగులాక. లోకజ్ఞూన మిందుమూ+ 

అమున6 గొంత యలవడులాక. అర్య స్థెర్యము లింక్రను గుదురు( 

గాక. చేవుం ఉప్పుడు ఏీకుసాహాయు డగుంగాకని ” పంపెను. 

(పయాణ సన్నాహములు వెనువెంట జేయంబడియను, 

అచటి శెన్సన నొక పడవ యాయత్త మాయెను, ఆవీ యా 

లెనులు దమ సరకులతో మినీసీవ్పీ నదిపెం చేల మొదలిడిరి: 
అబ్రహాము డెప్ప ముందుకు నడప Se ఈ నవీ! 

సానుభవ మా(బహామునకు మిక్కి-లి యాసహ్లాదకారి యాయొను, 
ఆ. నిదివజకు6 జూడని (పపంచపు వింత లల్ల నప్పు డత నీకిం 

_జూడంగ లైను, నా గొప్ప జల సముదాయము పె నూంగాడు 

' చూదుటేతను నూత నవియములం- బరికింపుచుండుట చేతను 

వహ్వ (శ్రపంచపరిమాణ మిట్టదిగదా యని యాూాహీంచు. 

కొసను సర్వకర్తయగు నా సర్వేశ్వరు మహివమాతిశయ౦ంబుల. 

కంపం దొడంగనుం ట్ట 

జాంయందు వారి కచేకానుభవములు (బాప్టించెను.' వాస 

ృత్రన్యుటి నవల వివశింప నలపగాదు.  జాం..గాలమంతయు శా. 
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నీ 
లు 

పరుపుల కాశింపక్ష దాన్నిపెంబడి కంజళుల. గప్పుకొని నిదుర 

పోవుచుందురు. అడవులలో చెరింగినవారి కీవియెల్లియు నంత 

రాత్రులు పడవను మున కిడ్సి పదిలముగ ౬ గట్టెయుంచి 

విశేషపుమార్చులు గాకున్ననుం గొంతమార్సు కైన నగును 
గాదె. కొన్ని రాతులయందు వా రొంటిగం బరుండుట 

చూచిన నేరికి వార్శిపె6 జాలి గబ్బదు ! 

వార్షిపయాణ మసహ్యముగా నుండ దయ్యెను. దృగ్లో 
చర(పదెళ మప్పటప్పటికి మాటుచుండుటవలన (గౌత కొత్తల 

తెవితానముల, వృత సమావాముల, జంతుజాలములం (బక్క 
తివిచి తములం బొడనూపి యానందము గ లుగ జేయు చుంచెను. 
పలుమాటు నది దిగివచ్చు $ పడవలు”ను వానియందలి నావిక్ర 
సమాసహాములును నెదురుపడుచుంజెను. ఆ యేటియొడ్డున 
నుండు (మజనులు గుంపులుగుంపులుగ వచ్చి సంభావణచే 
సంతృ వి సేయుచ్రుండిరి. 

ఎల్ల కాల మొక్క_రీతిగ నుండదుగదా! గాలివాన లతు్యు 
(ముగ నప్పుడప్పుశు _పె. (గమ్లుచుండును: అట్టి సమయ 
ముల దమ తెప్ప పల్లటిలకుండ నుంచుకోనుటకు వారి భక్తి 
యంతయు నుపయోగించి పాటుపడుచుందురు. దినడినమును 
వానలోందడిసి [పయాణము వేయవలనీ యుండును. ఒకొక 
పర్యాయము ర్యాశ్రులు విపరీతముగ రుంరూవమారుత గః 



సతో? 

వ అబ హోము లింకిను 

స్త ply ల CE అత 

వవ నాకసము చిల్లీవడి కడవలం (గ్రున్మోరించిన కోజ(గునను, 

ఏ న్ స్ట్ గ హో న గిన గ > 

_పతివస్తూవును నాధారల సము[దు6 జర్తునని రురు 

 మూరీభవించానూ యనునటులను వనము గురియుచుండును, 
. wo Tear 5 oN 

అటిరాతముల నా (“నావికులు ” పనగుండ వారికి మణ్ొం౫ త రణు 
లి 

నే 
అజ 

ఆపః నేదు. తవు 
వ్యూ 
య 

మాలా 

వష శ క 9. వారికెళ్వో ల్ సహాములం బ8ినిలింప 

త కెళ్ళి పయ యుక మగుచమయములు,. జారును దమ వ్ 

గనుల గుతించి యెప్వుడును వగచినది అదు, ఎట్టి యిక 

(లా 

అ వలు కా ష్ శ వి దనకు వ 
య వాటిప్లేనపువును ల్ (పయాగరామున కతా ఉక, ల. 

బాగుండునని యా(బహోము దలంచినది చేదు. అతని నున 

మాకశకార్యమున శరత మగ్న మయి యుండను, 

౮౫4 బట్టు ప పకిపూర్తవ్యాచయమున యాతనడవుచు నొ 

దినము సాయుకాలమున నా తెప్ప గనే కడ్డి పరర రాని 

పెరి ల న న టడ నిదుర నావ్రుచుం శిరి, ఆ రారంతున్ 

నడుగు ల చప్పుడు కూరని మేలుక్రొౌల్సను, ఆ బహాము గం 

అ 
Ul ల్ 

నా శిల న ఉప యుద్ మోసమైనక్య్మత్య మగునని యా 
వ్; ర్లు ౬ 

అనువకు గుసగుసడ్వనితాం జెప్పెను on 

[2 వ్... చెదరింప సముకటి. మారాను “గంలీరపసంనమూన 
౬ రా 

నల 
ర సి? .తుప్పాక్సలం; జెము. . భారిం బరిమార్ను “మని జు 

. wr న 
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ఈ యబపులకు నీగ్రోలు జడియరైరి. ఎప్పటియట్లు మరల 

నిశ్శబ్ద వమూవరించెను. తవుకడ సాధన మొక్క_టియైన లేకుం 

డుట నూచి మావి లేర్యము పూని యొక దుడ్డుకజ్ఞం దపికోని 

(పొణమునశ్రై పోట్లాడవలి నని నుడువుచు మహారావమున 

శళ ఎవడురా దుర్యార్గుం డర” యటనెను. చోసికి6 (బత్యుత్త 

రము లేనందున నింకను భయంకరముగ న బేవిధమున నణచెను, 

6 దుష్ట్రవర్తనులారా! ఏల మో రిచటి శే తెంచితిరి? మరలి . 

చనిన మే లగు. లేకున్న నిదె మిము జలముల కాహాతి 

యొసంగెద” నని యూగహమునం బల్కుూచు శరాసనంబు 

నుండి విడువబడిన బాణంబువూఅ3 చీశటియనక రిన్రషన 

బారి పి రురిశను, 

కొంత కాలము గజ్జలతో య జరిగను. తరువాత 

దగ్దరదద్దర చేర ముష్టయుద్ధ మే (పొరంఛమాయొను. సమరము 

మిక్కీ-లి భూరమె రక్షముల వెల్లువల కావాసమై. భల మే 

నుగునూ యెొలుంగళశాక పదినిమిషములవజు కెక్క_ పెట్టునం 

బబలనాగెను, తుట్టతుద కా(బహాము కత్రున్రలలో నొకసిం 

బీవావాంబున (దోస. తక్కి_నవాశెల్ల నీట దుమికి పలా: , 

సుతు లయిరి, 

lb వారి వెన్నంటి దజిమి చంపుదముగా”. కని భయం 

చెల్ల బోోందోలి యా[బహో మా లెను లరమె' లా. నీగోల 



90 అబ్రహాము లీంకను. 

వెంబడించిరి. వారును నెందు నావికులు’ దము నెదిర్చిరో 

గదా యని భయపడి తిరిగచూడక పరుగెత్తిపోయిరి, 

ఈ న్నీగోలు బానిసలు. తమ యజమానుని యుత్తరువు, 

ననుసరించి నాదారి. బోను పడవల గొల్లగొట్ల నే తెంచిరి. 

ఆహా! చానిసవృతి యెంతహీన మైనదో చూడుండి, తేమ: 

చేవాముల దొర కర్పించుటయుగాక మనముల. గూడ నర్షించ 

వలనీ వచ్చు చుండెను. దొంగతనముచేనీ ధనము గొనిర మనిన 

నట్టిదుష్ట కార్యము మే మెట్టుల సల్పుదు మనుటకు వారికీ 

స్వాతంత్ర్యము అరుంణనుః ఇట్టిదుర్హశయం దుండువారల నీ. 

తరుణమున 'నెదిర్చి పోర ఆూడెంచి, వారిజెబ్బల చే నెన్ని యో 

గాయములు తగుల గంటి _పెమచ్చ దాని కానవాలుగ 

(బాణాంతమువజకు వరో నిన యూ బహాము దేశాధ్యకుత 

వహించి యీదిక్కుుమూలిన వారి కె పెనలి వారిదున్ల శ మాన్ని, 

వారి కె ౫ ద్రాణము అర్పించు బంతటి దైవి'కాజ్ఞ యో ్ నమనింపు(డి. 

తేమ: వైరుల6 బాట దోలి యా(బహా మాలెనులు దమ 

పడవను  మటీయొక స్థలమునకు గొంపోయి నాం డచట రాతి 

గఢవీ తకువాతం. న్ కన్ సేసి న్ఫూలర్లి యను చేరని 

వారి సరకంతయుం దగినవెల క మ్మబడియెను, మొదట నేర్ప, 

See ee” డమ. యిండ్ల కొక పొగ 
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పదియవ ప్రకరణము, 

కొన్ని విషయములు, ఇలినాయి సేరుట, 

Foe PM 

ఆ[బహాము దనంతకు దాం బని చేనీకొని (బ్రతుక (యత్న 

ములు సేయందొడం”ను, అదివజ కత: డొకపడవ నిర్గించు. 

కొని దాని నడపుచు( గొంతధనము సంపాదించినట్లు నిదర్శనము. 
లున్నవి. ఒకతజి తన పడవ చక్క_ంబఐచుకొనం జూచుచుంజె. 

నంట. అప్పు డిద్దలు (పయాణీకు లే తెంచి తముం బూగయోడం 

జేర్చవలసిన దని యతని నేమించికొనిరంట, వారి సామి 
యంతయు నెక్కిచుకొని యాబి నిర్షతస్థలము సేరి వారి 
సెష్టిల నెప్పి వాగయోడె నిడి తన పడవ చేరి కూలికాసుల 

క వేచి యుంజెనంట. అంత వారు తలా యొక యరడాలరు 

(అనగా మన ర్పు. 1-4-౧) అతనివేత వేసిరంట. దాని కత. 

డొందిన సంతసమునకు మేరయె లేకపోయనంట, 

ఈవిషయము చా దశాధ్యతుతకు వచ్చినతరువాత జెప్పు 

కాని * యీవిధమున నే మొదటిడాలరు ౫డించితిని. అప్పటి. 

కోదీయ మహో నిధానము గనినతెజంగున నుంచ” నని చెప్పు 

చుండును, 

న్యూఆర్షియన్సు యా్యాత ముగిసినతరువాత నతడు 

సంపొదనపరు(డై కుతూవహాలమున నుడ్గుగారిని జేరి తన్ను 



వ es wy డలుట తగునే” యనిన 
తం(డగారి కవు సాయ మొనర్నక యిట్లు వె టు తే? సున 

బాధ్య = ఖీ 

క వ mC గలుదు 

Set | త 

నుం. పత్యుత్త ఇబ ముసరౌను. అయినను డ్ల ఊజానివమయమున డ్ ప 
౮9 

Er కనాన నంగీక రింపనందున నూక మింటికి. దరలెను, 

ఖ్. సృన్యరోగము చాకికి విలువ చేక యనేక ఏలు “కల్లినాయి” 

ప. BTEC: భామసుగరాడ సిపకార మునరింతేమా 

యని మోాచించుచుం ఇను, 

మధ్య కాలమున నాబహాము ఇందియానా చబ్రదిప్ర 

ముల నొక స్నేహిత పరల న పాయు టు సంత ని "వేళల. 

బా జవువుకొ నియెను, చర్టుడెట్టు ర మ అక అతున లలా ఖు కాను 

బాయుణగా వు, [1 యాహాల। బుట్టంచి సూత “చర్చల 

ఇడ వుసినతదున' నమా ఆకూట ల్ మిక్కి- ల రుచ్యము లయ్యెను 

ఛానికాలమున నవి యతని కెంత తోడ్పడినది మన కెణుక 

ల్ 

న “వణ లము, తాత్కాలిక ఫల మొం ల్ మెద రర వకు 
“or 

ee. 

బాస. ఇను ప్రూమమువకుం. ఇను దుడైదొమైట్లు.. నడ్డి గాయ 

మానము. సాయ - కచ్చుట్లివిచ్ని తవిధ్యు ఇతని నాకక్ష్వించి పలుమా 
: ee 
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._మె చర్చ జరుగ చుంజెను. అచ్చటిన్యాయ వాదులలో నగ 

గణ్యుం డగునతండు వింక్కిలిసమర్దతతో నుపన్యసించుచుం జెను.. 

దానిం గని తా నెన్న. డట్లై వక్త యగుదునను చింత యతని, 

'బాధించెను, సొంపుగులు_మాటలకు మిక్కిలి యలరి తన 

దీనస్థితిని మణచి యాన్యాయ వాది వెడలునెడ నతనిం జేరి. 

66 సే వినినయుపన్యాసములలో మోది యుత్తమ ” మనియెను. 

ఈ మూాటుబాలునిం జూచి వీస్తయమంది యతంద్చు మాలు. 

మాటాడక తనతోవనం తా. 

ఇంటికి మరలివచ్చి వాస్థోరణి యనర్లళము ౫ వృద్ధిచేసి. 

కొన నెంచి యా(బహోము సభల నేర్పణిచి యట సంభా' 

వీంచుట, యుపన్యసించుట, చర్చించుట మొదలగుపనులకు.€ 

బూనెను, అఆపాంతముల. బనిచా రంద టీకార్యముల (సట 

జేయ నారంభించిరి. అనేకు లతనిచుట్టుం చేరి యతండు వనక్కొ- 

ణించున దంతయు నేకాగచితులై వినుచుందురు. అతని చమ 

తఈ్యా-రమునకు మెచ్చి యా బొలవృద్దు 'లప్పు, డతని వాకా 

మృత వర్షంబునకుం జం దకిరణములకు జాతక పోతంబులువా లె: 

చేచ్చియుందురు. ఈ నదర నులి నాబికిం చా కంఠో కి, ౫ 

నేర్చనవిషయము లన్నియు నుపయోగకారు లాయెను. . క్ల 
ర. 

ల అతేయు చర్చించుచువచ్చిన విషయముల నొకటి. వీ. గోల 

స్ో ఎవదన్యాయము జరుగు చున్న దో 9 ఇందిచునులకా ల 
: “ ie 

శ 



<4 అబ్రహాము లింక నుం 

యను నరశోము. ఇ శేషము పాటుపడి యీవిహయమునకు . 

వలయు సాధనముల సవుకూర్చుకొని యుండెను, ఇందియను 

అనిన నతనికి మిక్కిలి వైరము. వారు దన పూర్వికుల గోసి 

'చెట్టిరే యనుకిన్మ్య_ యతని మనమున నాటియుండినను 

ఇందియనుల నన్యాయముగ చాధాపెట్టుచుందు రనిమూ[తము 

నొక్కి-చెప్ప్తుచుండును. 

.. అయిన నీగోల దుర్చశ దుర్భరమని యతండు చక్కగ 

- శగ్హీం చెను. కావున వారి గష్టములమాన్ని వారికి స్వేచ్చా 

విజశర మొసంగవల నని నాండు ముదటి యుపన్యాసము 

చాను, 

ఈ యుపన్యాసముల వినుచుండిన ముదుకలి యొకతె 

మిక్కిలి యుత్సాహముతో “నాబి యునైకుడ్ రాష్ట్రపు 

చేశాధశుం డగున ” నెనంట ! 

1830- వ సంవత్సరము జనవరినెల (పారఠంభ మగునప్పు 

టికి. ఛామసు 6 బిల్లి నాయి” వీమకు వెడల నిశ్చయించుకొనెను. 

(ప్రయాణ, ప్రయత్నములు చేయంబ ణెను. 

అపి” యప్ప్నటీ శిరువదియొక స ంవత్పరములవాండు. తల్లే 

దండ్రోలనిన నళసీకిం 'గడు పీతి కాన'శా .యా తకు? దా 'ేనిడి 

శ నకల న? 'పూనటు: త్రగ. సడ త్రో; ౩హక - చానును,. 'జూనవీతోడన' పోవ 

న ప is ల వ! న మన్తర్యలతుతి నాయన. ..ఎరక్వ జీత: న న ఇ ర్ య... న్ా గ . / వ . 
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కుల కె. పనిసేసి యుండనో పడు. తం(డి కతండ చెద్దకుమా 

ముడు. (పమాణములాకాలమున మిక్కి-లి ప్రయా సకారులు, 

అనేక విషయముల నపాయకారులును. నూతన గృహనిర్తాణ 

మును కస్టతమంబె. కానం దన మాతావితకులు, తన యక్క 
సె ల్తం(డు, తనవా రెల్లరు సురవ్చ్ తముగ ' నిన్ల్హినాయి * చేరి 

యచట కాపురము గుదురువజకు వారి వెంట నుండుట కతండు 

గర్హవ్యముగ6 జేర నెను, 

ఇట్లు నిస్థారణ చేనికొని వెడలి యెట్టి కష్టమూ". అెట్టియా 

దలు దమ్మెదిరించినను సరకుచేయక దమవారికెల్లం (పోతా 

మొసంగుచు బహుదినములు [పయాణముసేనీ నూతనని వాన 
1 బేశముం చేరిరి, 

అచట నొక కొయ్యగుడిస అ(బహాము దాన పూని 

నిగ్ణంచియిచ్చెను. లింకనులు నివసించిన గుడెసలలో నిడియ 

'యుత్తేమము. 

తరువాతే నితడు దన మటుందియగు జా౯ా సాయము 

గ్ పదునె దెకరములభూమి దున్ని కంచెవేనీ సిద్ధము చేసీ 

యుంచెను, 

ఆ శీతకాలమున చెప్పుదును మూడడుగుల దజ్జముగ 

మందు గప్పియుంజెను. అ(బహాముయొక్క_ పట్టుదలయు సామి 

గ్రన్చెంబుశు దోడుపడ వండిశ లింకనుల కనేక సౌభ్యాములు గల 
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లోనివె పం త? సాషియము అవు. ఆంత చలియం 
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వకుల గుదిది యజమానుల సంతృ పిపఅచుచుండును, మన 

వృద్ధికి బాటుపడుటయు మానండ య్యొనుం క నా ముకక 
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6. లీననును వే నెటులసదును మా ముసలాయన 

యతయిు పనిసేయుచుండును. మావెరుగుననె య. క 

సీంచుచుంకును, ఆకాలముస బెటనారులకు మొన్షముల విక 

మించుటకు సత్రము లుండ లదు. అందువలన వా లెవ్షైన 

యప గ లవారి సత్తా రమకీలకు న. యుందురు. ఒకసాయం 
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మిచ్చాదే యని వేజెను. జాన క కడగా కిలో వ 
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_వచ్చిన నతెనిం జూడవచ్చు” నని (పత్యుత్తర మిచ్చెను. ఆ 

పాంథుండు దిగిరా మా ముసలాయన యతని నింటివసాఠాకు. 

దిసికొ నిపోయెను, అచట నేల్వపె నాబహోము చేత నొక 

పుస్తుకము పట్టుకోని కాళ్లు చాచుకొని పటుండి యుంజెను. 

అతని 6 నదె నాసేవకుం” డని యాతండు నూను, బాటసారి 

యు నా్నాబహోము స్నేవామున కంగీకరించి నాటిరా త్రి 
యునైటెడ్ స్పట్స దేశాధ్యకునితో నిదురించెను” 

ఆసంవత్సర మాకురాలు కాలమున నా(వాంతముల( జలి 

జగరములు వినారమాయెను. లింకనులందలటు నాకరివెనుక 

నొకరు వాని ననుభవించిరి. ఆ|బహాముగాడ వావికి లాం 

బడియెను. గాని కొద్దికాలములోనె వాని బారినుండి తప్పించు 

కొనియెను. 

ఇట్టి వోగము లకుం బుక్రనిల్హగు నా నీమ వదలి మటణియొక 

సీమకు బోయి యచ్చటినుండి థామసు లింకను కోలు సీమ 
చేరెను. అచట నతండు 191 వ సంవత్సరమున జనవరి 
17న తేదిన బరలోక ప్రాప్తి చెందెను. 
శ ప్రక ముందు (లింక్రను? అనిన ఆబహో మని అదురు 

గహించ వలయును. 



98 అబ, హాము లీంగ ను, 

పమనొకండన ప్ర, మక రన్న 

న్యూ ఆర్షి యన్ఫుకు రెండవ యాత్ర, 

of — 

1881వ సంవత్సర [పారంభమున ఫి ఖేవరిళో నొకనాండు 

జంటను అపఫ్రుట్లను వ్యాపారి యొక (డు దనసరకుల న్యూ త్త 

యన్సుక్6 గొనిపోవ “నావికుడు” గావలె నని వెతకుచు జూక్ను 

గాంచి నీవ నాకార్యుము 'నెజ వేటబ్బ్సన లె ననియెను. అత. డం 

దులకు వెనుదీ* యా[బహోమైన నాపనికి. జాలునని కలికి వర్త 

కుని నొడంబఅచి వేతనముల నిష్క_ర్ష చేసికొని నీంకను మాటు 

దమ్ముం డగు జాక్ స్టనమనుగూడం జేర్చుకొనున క్లుర్పణిచి వె 

రిద్దజితోం. గలసి మాట్లాడ వెడలెను. 

అఫుట్టా_ప దెశమున నెల్ల నుదార బుద్ది గలవా6 డని 

(ప్రనిద్ధిం జెండి యుండెను. ఆతని యోాగి కొన్నిసమయముల 

నతనిశే హోనికరముగ నుం నంత యెక్కు. డనియు వదంతి 

గలదు. ఇది యెొట్లుండినను అబహోము జాక్ స్టనుల కత 

డియ్య నంగీకరించిన వేతనపు మొతముమా(త్రము మిక్కి-లీ 

వ సూచించు చుంజెను. అంతటి కూలి వారది 

5 నకు గడించినడి లేదు. కాన్సన. నాబపహోము జాక్ స్రను 

_ శకున శానందంబున నెప్పుకొనిరి, 
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ఆ మూర్చినెల "మొవటిదినముల నిర్లీత స్థలమున నాఫుట్లును 

జూచుటకు నీ (తిమూర్తులు వెడలి యతని గాంచిరి. అతండు 

(పథమనున నా బపహోమును జూచి వెణుం గందెను జాకా 

చెప్పి నమాటలవలన లింక నందణజకం శుద బొడన్రు గలవాండుగ 

నుండునని యతడు దలంచెనేగాని ఫీమబలు నదుట గాంచెద 

నని యొకనాండును ననుకొన( డయ్యెను. గాన నాజూానువాహూు 

నా(బహోము' నబి Ses మండెను. అయిన6 గొంత సేపటి 

కా యాళ్చర్యపు ననలు సంశజీప్తము.లె స్నేహాంకురములు 

బయలు వెడలను. అంతటం దనపనివారలం గలయయూాచి 

4 మన బేవున నటికి పడవ సిద్ధముగ నుండు ననుకొొంటిని. అడి 

యింకను నాయత్తము గాలేదు. వమిచేయుటకును దోంచకున్న 

యది” యనిమెను. 

అందు క్యాబహాము 4 పడవ నొకదాని నిర్షింతము గా” కని 

స్ఫుట ముగ బల్క_ను. 

ఆపఫ్రట్లు ముదమున 66 నిడింప నస అలుంగుదువే” యని 
లు —$ 

యడిీగాను. 

(“మూడు వారములలోపల మేముముగ్గురము ను నాపనిని. 

దీర్చెదముగాక నా కోడలగట్టుట చక్క_గం డెలియు” నని 

వత్యు త్త ర ముసనయాను, 
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తూలవుునం ఊమొదవబనసస నుప గై నై గం ర్ట x ca ర చ. . 
కరణముల నాయతము. వేసికొని నాలుగు వారములలో నా 

| 
(బహామును ఆత వై స్నేహితులును WS న ల 

ఫుట్టు వారితో నవనియంనుం గొన్ని డినములుండి 
అ శ _ | అ ~ 

పనుల జూచుచుంజచెను, అప్పు డతనికి నా(బహోము సామ్య 

మెయింగ ఫీలుగ చైను, రుచ్టముగ భోజనము వండి పెట్టుట 

ఢి సన = 
ముదలు, ఉపన్యాసము విచ్చుచు “గాజవేయసిషయ ముల చర్చించి 

నీచాంతములు చేయుట వణుకు నన న్యనామాన్యశక్త్ యా బహ 
గా ల 

వానర తలా కగు 

పదవ క మనవంటి తాన బరువుల హద (కర 
మా త్న / అ 

a వడ కు _బారంభించికి. ఆఅచటవచటు ద వ్యా నార యు 

శ్రే 
గ యాఫుట్టును అపడవజతి "6 జనెను, న్యూ సేలము 

యాన క క్ట తా (కి యా 
Ww 

పట్టణము దాటి జనినతరువాత కట్ల 

పడవ వెనుకటిభాగము నీటిలోనికి డెను. ముండజ భాగము. 

మాత్రము కరకు అచ్చాయుంకమ్య్మ ఇట్లూక్క- రా డెైయంతయు 

నుండ కంలో పగలుగూడ rene 

సరకీలు. “వెనుకకు జరగసచుంేెను కీవవైూన జనులు 

ఖం పులుచేరి “జాగ్రత కడుంచె, తేకును మో పకవ నడిమికి 

వ మె క్ష 

తను. రిటుసు. నీట మునిలనను సను పప క 0 

మాలి ౧ ఆవట్టు. కలత లకెరేడి యీ యాపద. దక్షిందుకొను 
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_చుకు పూర్వము గన నెన్ని వారములు పట్టునో యని కుంటు 
సుం ణము ఆ బహోము మూత్రము ఎభేర్యమునం దనపని డాం 
'జేయం దొడంలాను, అఫుట్టున క భయమిచ్చి తమ పడవలోని సరకుల నింకొక పడవలోనకి( దియింపించెను. తరువాత నాన 
కట్టమింది శాగపిన యోడభాగపు టడుసన నెక విల మొనర్చి 
యాబిల ద్వారమున లోపలిసిరు వెలువడువజక్ర నీటిలో నిభాగ 
మును గొం చెముగొం వెైముగ. గదలీంచుటకుం దగ్గు కొన్ని 'యుక్ణులం బన్నెను, పడవలో నిజలమవంత్రయు (గుమ్మరించిన పిదప నా బిల మొక్క_నిమిషమున మూయంబడియెను, పడవ మెప్పటి 
యట్లు నీట6 చేల నారంభించెను సరకుల నెల్ల మరల నెక్కిం చుకొని _ఫయాణము సాగింప మొదలిడిం ఆఫుట్టు సంతోష 
మునకు మితి 'లేకుంచెను, చూచువారల యాళ్ళ్చర్యమును 
దబ్టమె సంతోపారావముల వెలువడ్షియిను. ఎచ్చట. జూచిన 
నా బహోము బుద్ధికుశ లత క మెచ్చి జనులు గొట్టు చప్పట్ల 
ధ్వని యాఫుట్టు వీనుల విందుచే్సను ఆత(డు మిక్కిలి యు 
తొసవామునకు లోనై నే నిలుసేరఠనతోడ* నొక పాగ 
యోడ గట్లంచి జూనికి నా(బహాము నధ్యికుని 'నేసద "నన్నీ 
యటణిచెను, 

ఈ యపాయకర ముగు ననుభ్వవ మా(బహాోము మనమున 
'ఖనిచేయం (బారంభించెను. ఇట్టి కష్టములపాలుగాక పడవలు 



102 అబ్రహాము లింకను. 

రాకపోకలు సల్పు శక్తి వాని కొసంగుట లెస్స యని యత 

నికి. దోంచెను, 'యోాచించియాచించి తుదకు న్యాయవాదిగ 

నుండునప్పు డతం డొక యుపకరణములతో బొమ్మ యోాడను, 

నిరించి యావిధి నూడల నిర్శింప నూతన కల్పనాధి కారప తిక 

గొనుటకై యుచిత స్థానము నకు( బతున్కః "దౌ నిరాణమందలి 

పన్నుగడ లెబ్లరకు సులభముగ దెలియుచుండు ననియు 

క నాటబ్రైహో ము సూత్ముబుద్దిని వెల్లడి చెయుచుండుననియు నెొక్టా 

నొకరు [వాసి Re అయిన నధోకొరప।[తిక సీవీకొని య 

"కమూగించుకొనకుండుటకు6 గొరణము లవ్వుళయో మన మెటు 

గము, నావికుల (పయాసలథ దగ్గంచునిమిత్తము బహాుకాల 

మో లింకను [శమం జేసెననుటమా(తము విదితము. 

క నూ్యూఅర్లి యను యా (తేకు మజలుదము. అటా 
cn 

గట్టు తగులుకోలు దప్పించుకొ ని మనప్రయాణిక లు సాల్టు కీకను 

ద్రజేశము సేరిరి. అచట నాఫ్లుట్టు సూకరముల. గొన్నిటిం గొ 

పెను! వది ఫఉడవవేరుట యనాధ్యమాయెను. అత. ఉన్నయో 

యుపోయముల వెదకయశాని యవన్నియు నిష్ఫృలము లాయెోను, 

కడపట "సో హోమ వానికండ్హం గుట్టి కాళ్ల గట్టి వెచిన నవి. 

శో కదలమెదలనేక పజియుండునని సూచించెను. అఫ్పుట్టదివిని మన 

యన నలరి ప్ యానియె. ఆంత నాజంతువ్రుల జాక్. చెన్రలనో 
; న. న న 

కట్ల నా, ee జ (ay చెను, వ్దప దానినెల్లం గెళ్లు సె; సో 
క ను 
ea Fe ey Fag tis Ot చః మూర నలో WE సాలా య. ; ॥ య 17, గే న్ 

న భం — 1 J ' a 
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గట్ట యొకబండిలో వెచికొనిపోయి యొకదానితరువాత నొక 

దాని నెక్తిపడవలో నుంచెను. ఇదంతయు, (గొర్యమేమయై గను 

పట్టినను బందులతోం చెనంపగెడ వానికి దగువిధముననే నడవ 

వలయునుగదాయని యా(బహోము సవమాధానపజచునా నెను. 

అటనుండి తణలునపుడు పడవ వేగము హెచ్చు చేయుట 

కతండు పలకలతోను ముతక గుడ్డతోను ఒకవిధమగు నోడ 

చాపల నేర్పజచెను. చమూచువారల కది వింత యె నవ్వు 

వుట్టించినను ఘయానయునకుం గడు తోడ్పజెను. 
శ మేనెల యగునప్పటికి న్యూఆర్షియన్సు చేరి. అచ్చటన 

aware లనుభవించుక స్టముల నా(బహోము నూచినది. సర 

శ్లతో బంధించి కొ”రడాదేెబ్బల దీయుచుం జూచువారల 

మనమున నాగవాఖేదముల. బుట్టించుచు స గోల. దోలు 

కొనిపోన్రుట (పథమమున లింకను కంటంబడి వృూవయమునక్రు 

థరవేగమున దిగి నాటువొనిన దచ్చటయ, 

దెన మేరికి. చెలియనివిధముల6 బాటుపడుచుండును. 

గాజే! ఆబహాము నిటకుం దెచ్చి యీ -ఘోారకృత్యములం 
గొనంజేనీ వానసి' ను యడ౦ంప6 [బయత్నములు సేయ నుత్పుక 

మొసంగిన యాకరుణాంభోనిధి మహిమం గొనియాడ దరంబె! 

జూకొ నెలలో నాఫుట్లును అతని ముగ్గురు పనివారును 

గృెహాూన్నుఖు లైరి. యజమానుడు దా మందలు స్తిమరు 
{ 



04 ఆబ్ర హాము లీంకను, 

నెక్కి_పోన నేర్పజవెను. కొంతదూర మారిగినతనువాత నా 

స లి కనును న్యూసేలమున నుంకు దన యుగడ్తిలో 
అ 

గడం, ౧జఊజామయమయనా నుండవలె నవి యడిగాను. అందు కతయ్త 
ఇ 

నన కాపపికి వలయున్ేకి చేడవియు న యుండిన నంత సమున( 
మామను నాలా 

జేసి యుంకుదుననియు. బతు తర మిచ్చెను. ఆఫుట్టు లంకను 

| శక్తీ సామన్ట్యంబు CBee OE గాన్రనను అతవియందు6 దన 

యందువలె నమ్మకము గలవాయ గావునను 66 ని క్రద్రియెల్ల 

మిక్కి.లిసులభసాధ్యము. న్ న్రక్క_మాట నుడివికివేని నేను నీ 

డట సర్వాధికార మిచ్చాడను. నోకు నీవలన ఇంతటిపనీ 

మొనం గాలోల దనునిశ్చృయము గలదు. "rE మని 

పలికే యతని యంగీకారము. గొని తల్లిని  దోయుట్టువులను 

జూచివచ్చుట కత డింటికి వెంటనే పోయిరా "సెలవిచ్చెను. 

ఆబహో మిలు సేరిన కొన్ని దినముల కతనితోల బోర 

నిచ్చ యొడమి యొక మల్లు డచటి కేతెంచి. భోజాన్ఫాల 

నంబు సేశి క నీ కి రమని వితిశాను. లింకను దనకంత పరి[శను చే 

దనియు బోర నుడ్న్టమింపననియు జవాబు చెప్పెను. చెప్పి 

te” 
గ 

చను 'వెజ్తు వక: యా జెట్టి యా్యఘహోమును వెన్న ర కాను “టర 

చద కతల డియ్య కక. .. నెర్దితెస్థలమున వావ నెపిద౬. సూనాయాస 

pe చందువా తులు సం. క గూానుంతరాతాదురి 
Ey 

లై rr 
; ము 
ig 

ges (మక్క, రియవమా నకాళిమై శ్రోపాన౭ం రను “అల 
~~ అ రె జఫ? 

WEEE eer 
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జేసెను. అంతట వాడు “నీన్ర నను బడనెచిన వెచితివిగొక, 

ముస్టియుద్దమున నాకు నిలువలగలవే యని” గర్భో క్కలాడాను. 

6 నాచేనైనను నిను ముష్టిపొడుపులం బొడువ నే నిష్ట్రపడ 

చ చి గంభీరభావమున( (బత్యుత్తర మిచ్చుచు హోస్యోక్షిగ 

4నీ ముస్ఫిపోటులు నా కనవసరమ” యనియెను, 

ఆ మల్లుడు లింకనును విడువక తొందర పెట్ట సాగాను, 

ఇంత చెప్పినను విననందున నా(బహాము “ఇదె నీకొటుకె. 

నిను మర్షిం చెద” నని లేవంబోవ నతండు సమయము గుర్తించి 

తవ్పించుకొనినం జూలునని యూగకుండ సియ్యకొని యాబ 

హోము సౌజన్యతకు మెచ్చి యతని స్నేహము. గోరెను. 

పండ్రైెండవ ప్రకరణము, 

డొ తయ౦గ డిగుమాస్తా. 

ాలన్టీలాా 

ఏర్పణ చుకొ నినవిధమున అంకను దన యజమానుని న్యూ 

చీలమునం గలెను, సామ(గి యా పట్టణము చేరు టాలస్య 

మేనందున లింకను గార్భరాహిత్వమునం దిగు చుం జెను+ 

నిశ్వాచన దినమున నెక లేకరిక్షై యధికారులు వెదకుచుండి 

యుదుటనుండు లింకనునుగాంచి యతనిని నియమించువొ నిరి. 

అత్రండు దనశ క్తికొలంది పనిచేధాద నని న్యమతతో నియ్యక్ 
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నెను ఆకాలమున నాచేశమున [వాయ గలుగువార యరుదు, 

గాన వెదకుచువచ్చి యుద్యోగము లిచ్చుచుందురు. తు. 

గార్యము దిర్పుట యందు లింకను మిక్కిలి సమర్ధత సూాష, 

ననుట కతని సాబూద్యోగి యగు (గావామను నుపాధ్యా 

యుంటే * లింకను పను లెల్ల మిక్కిలి సౌలభ్యముతొ న్యా 

యానుసరణముగ. బక్ పాత రాహిత్యముతో సల్పెను. రాజకీ 

యోాద్యోోగముల నతని కిదియె మొదటిది, నాటి పత్రము 

_ లిప్పటికిని న్ఫీ )ంగుఫీల్డునం దాన్నవి. చూడం గోరువారెల్లరును 

జూడ నగు” నని సాత్యుమిచ్చుచున్నా (డు, 

న్యూ సేలము జనులు లింకనును రట్లుడ్డి యానక ట్రమోా౭దం 

జిక్కి_నపడవను జక్క- చేసిన బుద్ధి శాలి ఏండె యని గుర్తించి 

యుండిరి. నెల్ప నాపట్టణమును విడువందలం౭చి యప్పుడు సంపూ 

రముగ నొడ్డు లొరసికొని _ప్రవహించుచుండన నద్నిపెం దమ్ము 

రమీంచుకొనిపోవువా. జెవ్వడి ని యరయుచుండ నంద జా[బహో 

మును జూవీరి. ఆ సూచనానుసరణముగ లింకను గర్హధారుండుగం 

య చేకిన్యఒడియెను. ఓడను సుంశ్నీతముగ నడపి శేన్ఫం జేర్చి తన 
-వేతనవుంను ఏ గొని యతండు న్యూ సేలమునకు వచ్చిచేశను. * 

అవ్లుట్టు సరకులు, దిగినతోడనె యా గామస్తూ వి నవీనా 

క్రంద. 'యుద్యోగము.. : నెజింగికొనిరి లంక. నమెక్కొ_కవస్తున్రర :- 

og bog నుచితస్థలమున నుంచ సారంభిం చెను... 
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గాజుపాత్రలు, మట్టిపాతలు, వీంగాణిపాత్రలుు, కావీ 

విత్తులు, తేయాక్కు పంచదార, కత్తులు, గుండీలు, కత్తెరలు, 

పలువిధములగు పాదరతులు, ఫాగాక్రు వెన్న, తుపాకిమందు,. 

బ్రవి మొదలుగా గల య నేక వస్తువ లాయాస్థలముల6 గంటి 

కింపగువిధమున నిలుపంబజెను. కొద్దికాలములోనే క్రొత్త 

సామానులు (గొత్తగడ్డంగిదారుండును లోకులకన్నుల కానంద 

మొనర్ప' దొడలాను, లింకను మర్యాద చేష్టలును, అతని. 

జన(పియత్వమును నంగడి కనేకుల నాకర్షింప మొదలిజెను. 

ఆఫ ట్రేతర కార్యముల. దగిలి న్య్యూసేబలమున నుండ లే 

కుండను. కాన్రన నచ్చటి తిరు గలీయం|తేపుం “బె విణారణయు 

నంగడియందలి సర్వాధి కారమును లింకనున కప్పగించి విల్హి యం 

(గీను అనువాని నతనికి సాయ మిశ్చౌను, 

అఫుట్టు పలుమాటలవా(డు. లుకనును భాగడుటయం 

దతనికి. దనివియే లేదు. ఒకొొ_కమాటు 4 యునసై కుక్ రాష్ట్ర 

మున నుండినవారలలో జ్ఞానసంపక్తికి లెంక న్యగగణ్యుం డ”' 
నును. ఒకొళ(-కమారు * నె, చెప్పునది జ్ఞాపక ముంచుకొనుండ్తు.. 

లింక్ర నింకళముందు చశాధ్యతుత వహిొంపం గలండ “నును, ఇట్టి 

సంక్షీరనములచేతను రట్లడ్డి యానకట్టవివాందం జూవిన బుద్ది 

కాళల్యము చేతను లింకననిన నా గెమమున గొప్ప మర్యాద 

తోం జూచుచ్రుండిరి. 
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గాప్ప వారి కితములు సేయు మర్నావ లెల్ల పుకు న( యత 

వ్రకించి ఘనతర కార్యముల. వేయ నుత్చాహముం గలుగ, 

జేయును ఒకకు మనయెడల గారనము సూవీన మన మింత 

వార మెజమని వి పృళుట మాని యూ గారవమునకుం దగు 

న రత్తి వటట అ ౯ యుత రర య 'యర్హ్హా సపతవాదిరక 

కాటుపకుట. గదా సుజనుని లశ ణము: 

దంకొను దననయ(పవరన చేత, ౫ లుపుంగోలుదనమూవోత, 

నుస్ట భావము చేత, నల్లన యుల్లముబ రంజిల్ల 6 'వేయుయండును, 

అతని సత్పవర్తనకు. బపట్రణవాసు లెల్ల సంతసింపుచుందురు. 

బుకనాయు త రకను సతికి రెండున్న ణు డాలరుల వస్తువుల 

నమ్మెను, సాయుకాలము లెక్క_జూచుకొన నామె యజుడాల 

fem డచ్చి నట్లు చేశాను. వెంటవే యంగడి రాతికి తు 

వసింతలుపుం బి యుజుకాలను వేత టఫ్ రెండుమెల్భు నడచి 

సమం తాసు కిచ్చి యిలుసేరి నుఖని(డవూయెను. 

శంమటీయొకనా( ఊక యబల సంఛ్వాకాలమున "బొడు 

గడచినత్తరువాత నంగడి మాయుసమయమున వచ్చి యజపెను 
లేదూ కిమ్తస్లీ యడ్డిగాను. క కా చ్చు కొని లేయా కిచ క వాలము 

బంధించుకొని లింకనిఇటికిం బోయెను. మజునాల. డుడయమున 

సతు, తశ్కెంచయంథు-. కాలుపొను న 
aR వ మ t 1 

వి బారా లచే 

ogres యాశ్ర్రీకి గ గాలుపొన్గుదష్కు వ. యియ్యుల గుర్తించి... 
+ 
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యొక కాలుపెౌను తూచి యంగడి తలుపువేసి యానెలంత యిం” 

టికబగి తేయాకు నిచ్చివచ్చి తన యుద్యోగమునకుం బూనెను, 

ఇట్టి సనా (పవన లింకనునకు గారవస్నే వాముల వృద్ధి 

పజ చినజేగాక యా యంగడి కనేకుల బేరగొండ్ల రప్పించి" 

యాఫుట్టుకు లాభము మెండుగ గలుగ జేసెను, 

గిడ్డంగిదారుం. డనిన నా(గామమున మిక్కిలి యాదరణ. 

అందున నుత్తమ గుణసంపత్తిచే నొప్పి విద్యాదికములచే నలంక 

రింపంబడన లింకనును గారవించనివాం జెవండు ? ఆ(గామము. 

నందలి కలజాముల, దీర్చ పీతం ణ న్యాయాధిపతి గలేంప। 

బడు చుంఉెను. నివ్పతుపాతముగ నేకార్యము జరగవలసినను 

నరుజా గులా బున దమదవమ దుఃఖముల నితనికిం జెప్పుకొని 

కతన తీరానముల నడపుచుందురు. ' 

ఆపాధ్యాయు(డు (₹హము లింకనును _బాణస్నే హీతుం 

డుగా జూచు చుండును, అత నియొద్ద వంక నింగ్లీ మువ్యాకరణ. 

మభ్యసించుటకు. బూనెను. ' వ్యాకరణపాళమనిన ననేకులకు 

వరాం రః దలకంటగించును. లింకి నిద్దాని నొప్పుకొనినను. 

విద్య సంపాదింప నుద్యమించు థీరుండుగాన నె 'కాఠిన్యమును. 

నతని నెదుర్చ లేకుంజెను. 

శిధిల వ్యాక రణ(గంధథ ప నెచటనో సంపాదించు. 

ఫొని సమయము వేచి యొక నిమివమాత్రము కాలము. 
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దారకినను దానిన వల్లించుచుండెను. పని తొందర లేనపుడు . 

దుకారాపూ బల్ల వెం బ్ర గుంటి చదువృుచుండును. కొన్ని వేళల 

నంగడిముందటి చెట్లనిడనC బరుండి పరఠించుచుండును. మజీ 

కొన్న వేళల (గామదు వెలువడిపోయి ఊరికి చెలుక రాని 

యేకాంత స్థలమునం గహార్నుండి పరిశ్రమ సేయు చుండును, 

న జాలసేపు మేలుకొనియుండి వీపాలు సేయువాని 

కుంపటిలో నచటి చెత్తవెచి దానివెలు/సనం జదువ్లచుండును. 

తెలియని విషయముల (వాము నడిగి తెలినికొనును, 

విద్యా పారీణు లనివించుకొని యా పట్టణము సొచ్చినవారంద 

“ఆతని చేం (బశ్నింపంబడకపోవుట లేదు 

ఇ సంతో పాటుపడి లింకను వ్యాకరణమునందు ప్రౌఢిమ( 

గాంచెను. ఇతర ఏవిద్వలం (బ్రవిణత వడెససెను. ముందు కతని 

కత్యంత సహాశారు లగుగాధనము లన్నిటి నతండు దైనికాజ్ఞా 

నుసారముగ నాయత్తపణుచుకొను చుంఇను, ఇట మటియొక్ర 

విషయములసాడ నుడువవలనీయున్న ది, 
న్యూ సీఅముపట్టణములోని కిం [గొత్త వాం ఉవ(డు వచ్చిన 

నతని బలుకష నుల చెట్టు దుర్మాగ్దుల సంఘ "మొకటి యచ్చట" 

“నుంగ్రాను, వారు Pree గాన్పించినతోడనె. చుతనిని 

స త్తకపాత్తుట, కుస్తీ: లట అగుపంజెములకుం బిలుతురు. అత డం 

వలల నలక న రింవకున్న [a బలువిధను అ నవమానవణతోడు. ముం 



పం డ్రెండవ ప్రకరణము. 111 

బట్టిగుంజుదుకు. ముఖమున. బొగాకునీకుం జల్లుదువు. ఇవన్నియు 

నూమ్బుకొనిన నేటికి. గొనిపోయి ముంచుదురు; లేకున్న 

నశేకు లోౌక్క_.రీతి గాలుసేతులం డస్సి (గామము వెడల 

జేతు, అతడు దమలో నొకకితోం చెనలగ నియ్యకా నియెనా 
యన్యాయపుంచోకలం బోయి యతని వేధింతురు. దానికి వెను 

దీయక వారి నూడించనా వానిం దమవానిగం చజేకొందురు. 

ఇట్టి యికగ్రాట్టులు లింకనుకు. [బథధథమామునం దటబ్భంప 

వయ్యెనుం అతనిశ క్లిని నానకట్టమిాంద6 జూచినవా రగుటనో 

యాఫ్ర్షు పల్కు లాలకించి జడిసినవా రగుటమో యా 

దుర్తావ్హులు లింకనును బెనకకుండిరి అయిన నొకనాంచు వారిలో 

నొకండగు బిల్లీ యనువానికిని ఆఫుస్టునకును సంవాదము గలిగి 

యొకక నుకరు దూవ్ంచుకొని తమతమ మల్లుల యెదు రొడ్డరి, 

బిల్లి తమజాకుతో లింకను పోరవలెనని కోరెను. లింకను 

సమ్మతిం పండాయెను, అంద్వుపెని నాదుష్టులు లంకను ముక్కు_( 

* బట్టి గుంజి యతని నవమానపజచఛిరి అతండు వారిని హెచ్చ 

శించెను వారది లెక్క.కు6 గొనక్ నతని నలయించిరి. తుట్ల 

తుద కత(డు జూకుతో మలయ మున కంగీక రిం పవలసి వచ్చెను. 

ఎన్నిమాయోపాయములు సేసినను లింకను జయమున కడ్డు 

శేకపోయిెను. జాకు నోడించి చక్క_ గం వేం జాచి వాని మెడం 

బట్టి చె కెత్తి నిలుపుటం గాంచి యాదుష్టు లతని శరణుం 
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బొచ్చిరి, నాటినుండి యట్టి దు ర్తార్గ్యపవర్తనముం గూడదని. 

ఖండించి లింకను వాగినెల్ల మంచిపొరులం చేసాను నవీనా 

గతుల కష్టము లంతటితో దీరిపోయెను. సత్పొరులసంఖ్యయు 

ల సంస్క_రింపంబడిన జూకు మొదలగువారు 

లింకనునెడ భక్తిగలిగి యత నికి శిహ్యభావమున మెల(గుచుండిరి. 

దీవికి దారా మొండు గలదు, ఒకొదినము పర చేవీయు. 

డొక6 డాగామమునకు వచ్చెను. అతే(డు భూ ర్పుండె జూకు 

తోం గలహమునకు సమక పెను. అంత జాకు గోపమున 4 నీను 

"పేలవు కల్లరి ** వని యతని నో నాజెను. అత డా(గవామున 

నొకకొయ్యతోో వాని నడ వెను. ఇద్దలును పెనంగ నడుము 

గట్టుచుండిరి. దీని నా|[బహో హోము గాంచి యచటి కితెంచి వివ 

యము విణారించి జాక్సునకుం దప్పుం జూపెట్ట వాం డంగీక, 

రించెను. తరువాత వారిరువురకును సంధిం జేసి మె(తి గలిపెను, 

అఫుట్టుగిడ్డంగిదారుగా నున్నపుడు లింక ననేక లాభ 

మ్లుల భాందెను. మెళ్లు మైళ్లు నడచి సభలకుం బోయి రాజక్షీ 

| ఏ. లొసంగుచు. వర్ష లుష్మకమించుచు.. వానక్నా 

జలా ను. పవరు అపైక కాన్పు ధనము 
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ఆఫ్లట్టు కోన్ని యందరాని (మానిపండ్ల కణ్ణులుసౌచి 

నసష్టముల పాలయ్యెను తిరుగలి యుత్రపు వ్యాపారమున 

నత నికంత సొమ్ము దొరక దాయెను, ఇతర వ్యాపారములంహాడ 

నతస సంచి యుత్తదగుచు వచ్చెను. ల శీకటాశుము లతనిపై. 

(బసరించుట రానురాను దగ్చుచువచ్చెను. దినదిన మతేని 

కస్టము లినువుడింపం వదొడలాం తుట్టతుద కతన వ్యాపారశక్తి 

య యడంగిపోయెను. అంగడి మూసినేయవలనీ వచ్చెను. 

తిరుగలి యంత్రము నిలుపవలని వచ్చెను. లింకనును దీసివేయ 

వలసి వచ్చెను, 

పదమూాడ వ ప్రకరణము, 

యుద్ద మునకు బోవుట, 

జనతా 

నూ్యూసెలమున మల్ల యుద్ధ మున నపజయవుంది లింకను 

'స్నవామునకు. బాత్రుం. వర్ణించుచు వచ్చిన జాకును అతని 

మ్యితులును లింకను నాధిపత్యము [కింద యుద్ధమునకు6 దర 

లుట (పాప్పించెను, 

బ్లాక్ హోకను నెక ౪ ఎజి ఇందియను” మహాఘోర 

ఘు జెల్ల వారితో బోరుచుం జెను, బని నెదుర్చుటకు చండు 

నాయత్తపణ చుట్కక్రై (గామ(గాముమునకు వార్త లంపలజెనుం 

Cn) 
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నావ్టసెలములో 2 తపము. అ ళూార అనకు భరము నది 
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పటే నాువయణజబడతయెనూ వార స న కాకి సనా వము 
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— 2 ur on CR Cr lua కు చా స గ 

వ 4 (బవర్తింప Co ప 
క బ్రకను ర ౧ ee పాపా? uy! ర రై COR 

నాకర 
షష ఖై ర్ ర్న క 

ఆకు నాయకు షం awn యుం౦ం జాను. వారివారి రె ర్య . + (౮ 

ముల6 జూవి దేశము గావాడికెన సమయ మ వాయన శమన క 

యల 2 మ్ వ Bn ( 
(పోత్చావామున ర నట ర స ఎ సన్టమాయెను. శో 

యక నియావకమువూత మచట జరగవేదు. అయిన నీవిష 

యమున నొప్పచర్చ (పారంభమాయెను., ఫ్ట్టు పా(టిక్కి_ను 

మతీయుకం డా([బావాముతో నాయికత్వమునకు. చెనఇపచుం 

ఖీ ను. జనరంజకత్వము గలవాంయే మైనను అ(బహోము 

u చమట నిలువ లేకి పోయెను, సిక్జ్రిత స్థానమున నా యుగ్ధభట:లు 

¢ నాయకు నిం గోరుకౌన "సెల లవ్రసం్నN C౯ శరర 

లింక నెకపక్క_న ప్యాటిక్కతసనికెదురుగ నిలు చుండిరి 

యు జతటయులలో: బతివాండును డాం గోరుకొను నాయకుని 

నితువవల్లసినరోని స. సేపరి. వెంటనె ముప్పాతిక 

నమోాచి తక్కినపారు డామును తం ండకు మజలిక హాచి 
Mr aes fe, భాను తము అయీ సర్నా అయా హన జా చెంముాం డా 
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నని కొందు పరిహాసించిరి. వటికొందటు లీంకనకు వ్యతిర్తిక్త 

ముగ నిలచుట కితనికి బుద్ధి మాంద్యము గాదా యని పలికిరి, 

ఇట్లు సమ్మతులవలన నాయకుండుగ నేమింపంబడిన లింక 

నుపన్యాస మియ్యవలసినదని యతని విష్యులు వేడిరి దానికిం 

(బత్యు తృరముగం దనకు వాకు భూవీన గారవమునకు వారికి 

వందనము లాచరింపుచు నమత తోం దనశక్తికొలంది దాం దనధథర్ణ 
ముల దీర్చ నుద్యు కు. డై యున్నవాండ నని నుడివెను. 

ఈ పటాలము బహుకాలము నిలువలేదు. ఈ యుద్ధ 

భటులును వి జేమ కార్య 'మొక్క_టియు6 జేయ లేదు, ముప్పది 

దినములు ఏరు పనిసేయవలసినదిగ చేమింపయబడి యుంజెను. 

ఆ స్వల్ప కాలమున జరగిన సంగతులలో నొకటి విస్తరింపం 

దగినది, 

ఒక నాండు 6 లజ్జ యిందియ” ను. డొకం.డు వడవడంకు 

ముదుసలి యీ దండు విడిది (పవేశ్తించి "తా వారి ముత గోరి 

వచ్చిననాండ నని నుడువుచు శరణ మడిగను. 
“మే మిందియనుల6 బరిమార్చ వచ్చితి” మని మొకం 

కంక 

“సీకు దయగౌదు; సీసపుగుండే గతి యగు న” ని మతి 

యొకడు గద్దించి, 

= 6చంపుండు, చంపుం డొ ని యశేకులు శ్లేక లిడిరి, 
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60 పరవకత్షపు -వేగసుల వాండు, వేసలవాం డని యిత. 

రులు గర్లెంచిరి, 

ఈ రావములచే దిగ్శ్రమంజెంది యావృద్ధుండు దన వేత 

నున్న యొక కాగితపు ముక్క దిగ విడచి చగున్చకొనుండాను, 

నాయకమణి లింక నది చదివి సేనా నాయకుండు కా సిచ్చిన 

యోగ్యతా ప (త్రిక యగుట చెలియ. జేసెను. 

4 సృఫింపంబడిన యసత్యపు లేఖ "యను నజుపులు దట్ట 

మాయె, 

“ఇట మాయలు మము గలంచునే” యని కోపమున, 

బలుకుచు బిల్లి తుపాకి నెక్తి ముసలివానిం గాలువ జంకించెను, 

వా శెల్లరు *ఇందియను జీవము గొన బట్టువట్టిరి. 

అందటు గుమిగూడి వానిసెం బడంబోవుచుండిరి. అపుడు 

దటాలున లింకను వారిముందటికి దుమికి తన చేహూముచే నింది 

యనును గప్పి * సేనాధ్యముని యుత్తరు వాలించి తీరవలయును, 

వాని మారు దాక౮నసాడదు, నిలుం డని” యాగహమున 

చారింప6 జూచెనుం 

అందులో వొక దుర్యామ్షుండు “వే మిచె వాని య్సును 

అులం దీయ నిశ్ళయించితి ” మనెను, 

లింకను గనలి భీకరాకారమున నిలచి వారిం దృళకరిం 

వచు 6 ననుం గాల్చి నం క వాని జేర లే” వ మహా 

కొవమున ననియెను ' 
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ప్టుదలతో నేకాగచ్చిత్తమునం దన మాట నడప నుష్మక్ర 
మించిన యతని భయదాకృతికి వెజచి వా రెల్లరు సూటివెట్టిన 

గుండు బౌజఅస్క్ మణలిపోయిరి కొందటు గొణగొణ యను 

కొనుచుండిరి. ఒక(డు మాత్రము లింకనునకు “ఇడి నీ పితికి 

తనమునకు. దార్మాణ” మనెను. 

(తొక్కుడు వడిన భుజం గపతిలీల విజృంభించి లింకను 

46 నే. బిటీకి ననువాండవు నాతోం చెనంగి తెలిసిఫొందువుగాక. 

రమ్మ”ని కదనమునకుం చేరను, 

అం దొకండు ౪ నీను మా యందబకంశకు దళమగు వాం 

డవే” యనియెను, 

భయ లేశమును దోపని ముఖకాంతితో *విా యిష్ట 

మునకు వచ్చిన యాయుధములం గొని పోరు. డొ ని (పత్యు 

తృర మొసంగెను. 

వా రిది విని భయకంకితు లయి మాటు మాటాడక 

4 ఇందియను ' నకు వే లలెనం జూపనోడి యూర కుండిరి, అమిాంద 

నెప్పుడును లింకనునకు. బిటీకితన మారోవీంపం జూచిన 

వొరు లేరు. 

ఈవిషయమున లింకను (_పాణము లపాయస్థితియం దుం 

చెను. తన యుద్ధభటుల కూరకుండు. డని యుత్తరువు సేసి 

యుండిన దిరుగంబడి యుందురు. వాదిని దండించుట యనిన 
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దుస్సాధ్యము. పౌరుల నొక కట్టుగం జేర్చినందునను వారికి 
యుద్ధ భఛభటత్వమును సం ప్రాప్త మయి యుండినంనునను వారు ' 

లాభనష్ట్రముల నెణుంగునంతటి న్థీతిలో నుండగైరి. వారి 
సిర్తీత కాలమును నంతమందుచుంజెను. కావున వారినేరములు 

చె వారికిం చెలియం జేయుట దన గార్యనిర్వావా శక్తి కే లోప 
ముగ గన్పట్టు, అందువలన నతండు దన స్వశక్తి స్థైర్యం బులం 

జూపుటయె యతని. గాపాజెను, 

ఈ పటాలము ముప్పదిదినము లైనతోడనె విడదీయం 
బిడారు. ఎవరింటికి వారు వెడలిరి అయిన లింకను మజీళెండు 

పటాలముల నుద్యోగముల. గొనెను గాని యెచ్చటను అతండు 

దన యోధశక్షి. జూకినదిలేదు. ఈ వివయమునుగుజించి లిం 
కను మిక్కిలి చవ త్కా_.రముగ. బలికియున్నా (డు. దేళాధ్య 

తత కేతంును జనరల్ క్వాసును (బయత్ని ౦చు చుండిరి. 

శ్యాను పఠ్పువా రత, ఉయుగ్ధమున మిక్కి-లి పాటుపజెనని 
చుక్క విధమున జాటుచుండిరి. డానినిగుజించి చేశీయ మవో 
జతే ముచ్చటించుచు లింక శీవిధముగ నుడివి యున్నా (డు. 
. “ఆరో స్రినా : సను వీరా గేసరుల డెనది మొ శెలుం 

5 ee క్ సనక యుద్ధమప్పుడు చే సమర 
నన ar. Ue క os శ is "దు cE తకినాటే'! 'దుంతువచ్తాం 2దితివిం 
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లును స్మరణకు వచ్చుచున్నవి. *వాల్లు? గారు పట్టువడిన స్థల 

మునకు సమీపమున * క్యాసు” గా రుండిరంట. అడేరీతి నేనును 

నిల్లుమక్ పరాజితుం డయినచోట లేకున్నను అతనికి సమీప 

ముననె యుంటిని, కార్యమెనతరువాత నేనును అతనివలెం 

గార్యరంగమును బొడగాంచితిని. నావద్ద ఖడ్డము లేనందున నది 

విజిగిపోవునంతటి దెబ్బ తిననైతిని ; ఆయినను నా తుపాకి వంకర 

పోవునంతేటి తరుణ మొక _టిమా(తము సం(పాప్త మాయెను, 

“జనరల్ క్యాసుగారు నాకంకు ముందు గెనుసుగడ్డల 

నెదుర్చుచు నేగినది వాసపమే; అయిన నుల్లి గడ్డల. బోరునందు 

చే నతని మించితిని, అత(డిందియనుల యుద్ద భటుల. గాంచుట 

నాకంశు చెక్కుడు పనిసేయుటయ; అయిన నాపెంపు మ 

అజొండు గలదు, నే నెన్నియో దోవమలతో న్నుగసం(గామ 

మునర్చినాండను ; నే నెప్పుడును రక్త రక్త్సనష్ట్రమున సోల లేదు గాని 

భలుమా రాకలికి బడలినా(డను. నే నిశిప్పుడైన ఇెమొ [కో 

టిక్ పతుము (అప్పటికి క్వాసుపకుము) చెరి చేశాధ్యతుతకు 

నిలిచినను నిట్టి. యుద్ధ వీరుండుగ -మా(త్రము నాపకుపువారు 

వా చి నా వాక్కు, స్థ నీరపటజుక6 జూడ కుందురుగాతలి. 

ఈ యుద్ధమునకు వెడలుటకుముం వొకసంగతి జరిగెనుం 

ధాని గమనింపవలెను. స్యూ 'సీలమున (గీనునకును మజియొక 

బ్లైవెని. ఆ[బహాోము బలమును గుటీంచి వివాద చూయెను. 
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(గీను “లింకను సారా వీపా నెత్తి దానిలోని రం్యధ్రమునుండి 

జారు (దావకము నాస్థ్రతియంద (తాగు ననెను. వివాదకు 

లిరువురు పందెములు వెచిక్రోని లింకను దగరకు నచ్చిరి. లింకను 

దన మి[తుమాట సెల్లింప నతడు స్పవ్పినట్లు లఘున్చుగం బీపా 

యినెక్తి ద్రావకము నూటం బోసనికొనెను. (గీను పరపక్షుపు 

టతనికిం *జూచితివే? యని సంతనీీంవుచుజూవి లింకనుయజూచి 

“నీవు [ఆాగువాండవు గావేి” యనుచుండ నూటనుండిన పోలా 

రసమును చేల నుమిసి ౪ నే నెప్పటికిని (దాగను, ఇప్పుడును 

. చాగలేదు.. నీమాట నడపుట కింతమా(తమునకైన నియ్య 

కొంటి” నని నుడువుచుం బీపాయిం (గిండ డింపెను ఆ 

మూడవ ణా డట్టి యాశ్చర్య మెన్న (డును జూడలే దని వెజం 

గుపడి చూచూదుండెను. 

చబువరులారా! మనము ముఖ్యముగ. గ మనింపవలన్ 

నదీ యా(బవహోము మనసె స్థెర్యము, దుష్టవస్తువును దూరముగ 

న్వ్ చు దిట్టతీనము, శ నత ఇంత నిరసీంచినదియు. 

గల కర్రే? ఇంతటితో నతండు నీలువ లేదు. సాయుకాలమున 

_ గ్రీను కాంత 'స్పళమానకు. బిలిచి పందెములు వేసికొ నూట 

. జూదముతో సమానమని: చీకొట్లి, యా దుఠభ్యాసము నింక 

ముడు వదపౌవేయ మని చోదించెను. లింక  నూపన్గుసీంచిన విని 

“ పక. వళ వీర వైద్య: క్రనః యను పళాధము. నెక;కొని.ముం దళ 
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పని యెన్నటికిని జేయనని వాగ్దానము సేనీ (బతికి నంతకాల 

మది మణవకుం జెను, 

కదునాలవ ప్రకరణము. 

ఆయా చిత గౌరవ ప్రా వం 

నా! 
బ్రాక్ హోకు యుద్ధమునకు. దరువాత నా(బహాము న్యూ, 

సేలమునకు. దిరిగివచ్చెను. ఉద్యోగ మేమెన దొరకిన బొ 

గుండునని యోచించుచు. గమ్మరిపన్నిపె దృ సారించెను. ఆ. 

విషయమును గొందటు మి(తులు గమనించి యతని! జట్ల 

నీర్హా౭సభకు( బంప నిశ్చయించితిమని చెప్పిరి. అతం డందుల 

కంగీకరించుట గడుదుర్లభ మాయెను. తనకం కె విద్యావంతు. 

లును ధనవంతులున్తు అనుభవశాలులును అనేకు లుండం 

దా నె ట్లాపదమునకుం బెనంగ6 గలననియు6 దన "కా విషయ. 

మున నేలాటి కోరికలు బవేవనియు( బలుక( దొడలను,. ఆ: 

పట్టణములోని గొప్పవారందటు నతని. (బతినిధిగ నుండుమని. 

యడుగుట శే తెంచిరి. స్నేహితులు దను విశేషము (పార్థిం 

చుటంజేనీ యా(బ్రహాము తుట్టతుద కియ్యకొనియెను, అతండు. 

తన నియామకులకు నెడివినమాటల వినుడి: 

* ఆర్యులార | స్వుచేళశసోదరులారా ! నే నెవ రైనడి మో 

శెలుగపదురని తలలయెద, నేను బీద ఆబ్రహోము లింక్రనును.. 



సేలైలై అబ్రహాము లింకను, 

చట్టనిర్తాణసభకు. (బతినిధిగ నియమింపంబడ నిలువ్రమని 

'నన్ను స్నేహీతు లనేకులు నిర్భంధపఅచిరి. నా రాజకీయ విషయి 

కాభిపాయములు తక్కువ మై యింపెనవి. జాతీయనిధి 

మొకటి యుండవలె ననియు స్వచేశములోపలిపనుల వృద్ధి 

"సేయవబె ననియు గొప్పసంరతుణ సుంకముల వేయవలె 

ననియు గట్టిగ నమ్ధువాండను, నా రాజకీయవిహయిక యభి 

-.(పాయములున్తు న్యాయములు నివి మీరు నన్ను బతినిధిగా 

'నేర్పజణచిన. గృతజ్ఞుడ నె యుండెద ; నేర్పు చ కున్నను నా 

కొక్క_టియ,.” 

| ఇంతటి చిన్న యుపన్వా సము నకు గారా వుతని నిగ ర 

మనియే. నుడువ నగును. ఈవిషయ మతని నిర్వాచకు లనగా 

'సమ్మతు లిచ్చు వారు గవమునింపకుండ లేదు, అతడు నియమింప 

బడకపోయినను విజయమందిన యుద్యోగార్థి కితండు రెండవ 

బా డాయెను, ప వచ్చిన సమతుల సంఖ్యయు' నతనికి 

Ens న. నాసికం అ. నశన్ని మాత్రము దక్కు_వగా నుంచెను, 

'క్యట్రహామఘునెడ నితరులకుల గల. గౌరవము haat సేలముల 
5 - 

వ సత్త గంలలో.. 2.7 . నమ్మక్లు ఆత్త సందు. సంచాదింశి. 
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కారణములుగూడం గలను. అతనివిగహమే యంతసుందర 

మైనది గాదు. మజియకని యుడుపులును నన్వ్వపుట్టించునవిగ 
నుంచెను. అయిన నతని జూచి యతనిమాటల వినిన వారం 

దటు నిట్టి యధి(పాయ మెప్పుడును మనములం జొరసీశైరి. 

అతని స్వరూపమును, వస్త )/ములును నతని న(మతకు సాఠ్షు 

అని కొనియాడుచుందురు. 

(ఈతినిధి యుదోోగ పుం పహ జయము గాంచకున్న ను 

నాబహోము మిక్కిలి ప్రసిద్ధిమా(త్రము వడససెదు. ముందు 

సమయము వచ్చినపుడు జయము గలుగు ననుట. స్పష్ట 

యూయెను. 

ఈ ' పరిక్రమ దీరినపిదప నా(బహాముబాక్క_ సమున 

నొక్క_ కామైన లేకుండెను. న్యూసేలమున నతని కనేకులు 

స్నేహతు లుండిరి. [1 నతని నస్యాయపరీతు కుం జదువుమని 

కోరెను. అతండు దనకు యోగ్యత చాలదనియు, నావృత్తి 

యం దన్భత మాడ వలసి వచ్చుననియుం, దా నాకార్యమును 

'జేయ నెన్నటికిని సమ్మతింప ననియుం బలువిభముల నాస్నే 

న్చోత్రువికి బదులుచెప్పుచువ చెను. 

న్యాయవాదిగ నుండుటకు లింకనున కిష్ట్రము బేకుంజెను. 

తి. వృత్తికి వలయు శక్తి దనకు జాలదని యతండు జంకుచుం 

చును గొప్పవారల 'కెంతటి న(మత యో గను(డి, తన్ను. 
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బోలె -ంచంబడిన చిన్న వా6 = (పకార మూ వృత్తియం 

దడుగువెట్టునని యతనికి సందేహము, అయిన. దన కొక్క. 

జీవనాధార వ్యాపారము లేక యటునిటు తిరుగుచుంట నతండు 

సహింపలేకుంజెను. పసితనముననే యేదో యొక వృత్తి నిశ్చ 

యించుకొని విడువక పాటుపడ కున్న మనుజుడు వాంభఛాసిద్ధి 

వుందలేడని తర్కించి తా నట్లు చేయు మాన్ష మరయు. 

అరనీ కానలేక బహువెతల6 దగులు తా నద్దానికిం బనికి 

రాం డని తలంచెనూ దానిన దన స్నేహితులు (ప్రయత్నింపు 

మనుచుండు టతేని కింక నెక్కుడు వ్యసనకారి యాయెను. తన 

శక్తిని దాను గొద్దిగం దలంచుకొని యితరులు తన శెక్కు-డుశ్క్తి 

సారోపించిరని వగచు. ఇది యతనియం దొకలోపమే యైనను: 

మిక్కిలి మంచిలోపము. ఈవిధముగ లోపముగల పనీవారి 

సంఖ్య చాల తక్కవ. తమ శక్తి సామగ్థ్య్యములు ముల్లోకముల 

వింంచునని (భ్రమసి తేప్పుదారులం బట్టు వొ రనేకులు గలరు 

ఇౌాదణు పనికిమాలిన వెడ(గులు వ. దమకు లోకువ 

యినుక్రానుచుందురు. 

అ, వె. .అల్పు:జెపుడు పల్ము_ నాడంబర ముగాను 

చజనుండు పల్కు_6 జల్ల గాను 

Rr గంచు _ మోంగునట్లు కనకంబు యోాంగునా 

ము... విశంధాభ్రిరాొవో వనక వేమ” 



పదునాలవ ప్రకరణము. 125 

అనిన విధమున గొప్పతనమునకు నిగర్వమే యానవాలు 

గదా? కావుననే లింక్ నితరుల దృష్టికి చా గనుపడినంత 

శక్తి నసామగ్ధ రిములు గలవాయయడుగం దనకంటి కగుపడ కుంజెను, 

కధ్ యగుట మాని యా[బహాోము వ్యాపారి య్యా 

యను. బెన్టేయను వానితోం జేరి యొక యంగడి నడవసాగాను. 

అయిన చెల్లే జ్ఞూనహేనుం డై _తాగుబోతుతనమున నప్పుల 

కుప్పమై నష్టముల6 బెచ్చిపెట్టి దివాలా మెక్లెను. అతని 

దివాలాతో నంగడి ముగిసి పోయెను, గొప్ప యప్పుమా[త్రము 

నిలిచెను. (గ్రీనువద్ద. గాంత ధనము పుచ్చుకొని యా్మాబవో 

మాయప్పును దీర్చివేసెను, తా న్యాయవాది మైన తరువాత. 

(గీనుకుం గడపటి శాసుతోం చెల్లించెను. 

దుకాణ మదృళ్య మగుడు నుదోోగ హీనత్వ మా[బవా+ 

మున కాసన్న మాయెను, పనిలేనికాలమున నత డనేక (గ్రంథ 

ముల6 బఠించెను, అందు “పూర్ణ కాలపు జరి[తము,” 

4 దోవుక రాజ్య ప్రవృద్ధినాళ ములు ? మొదలగునవి సర్యో త్తమ 

ములు. అతండు చదివిన విషయముల నన్నిటిని సం్యగహముగ 

(వాసియుం చుకొనును, తరువాత వానిని సులభముగ శిరో 

' చ్చీట్రికయ జేరు చుండును, అతనికి. జిక్కు-లు విడందీనీ యుడా 

హరణ బెహుళ్యము సూపి మనోరంజకముగ నుపన్యసించు 

శక్తి నోసంగిన దిదియ గాయబోలును, 



t26 అబ వోోము దింకోనుః 

కొంత కాలమునకుందరుచాత diss SIT 

బాక్ కాట్ట్యానను భూములు STOO TPT wes బయ మును 

గలను అంట తాబహాపమముని న. (సర వెపనికి 

బూనుమని _పొాత్చావాపజచేను. కొంత యోచించి యా(బహో 

మతనిదగ్గర నాటు వానముబట్రరిోల జనన ంత యు నమ్నఖొ నను. 

అతా సేయ లగ బ్లైనంతి పదియుం చాన కముుదృృుణ మనసు జీతమును 

రాం (_ౌరంభిం చెను. అవనియం దతం సంపాదించిన గ్రూవీ 

ణ్యమున గెట్టివివావమాలు వచ్చిన నత నిని మధ్యస్థ్రాగయ మ్లుచు 

చుందురు. ఎచ్చట నున్నను సింగపుబుడుత సీంగపుబుడుత మీ 

గదా, 

తనకు. దితీక యున్న పుడంతెయు నా|[బహో మితరుల కుప 

కార చుం న రర దూరపు నుక ప పాలయిడిన వారికిని, 

కష్టములం గువుచువారికి*, బిడసానలకను సరు భూయ 

ఇరుసంగ. (బయత్నించుట రానురాను వృష్ధిపొంను చువచ్చెను. 

నే దల్లుము గ (మి నకౌలమున నెకనా? డాబ టెం 

అనువాండు కి హ్ ల్లనునతనిికె న రమొకకా య్వుయి: టన 

గః లనిమిత్తము: గొట్టి మిుచ్చుచుంచెను, “అంటు పాదరతలు: 

వ. చలిలో గజగడ వ కకుయుంెడన్ము 

వ జూచి: ఈప నిక్ సే శేమికూలి "యని యా బహు 
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66 ఒక్క డాలరు, పాదరతుల్నకె పాటుప పడుచున్నా ”నని 

(ప్రత్యుత్తర మిచ్చుచు జలిచచె రాయిగట్టిన పాదముల జూ పెను. 

ఆంత నాబహోము “ఆ గొడ్డలి నిటంది ము, వెచ్చగ 

నుండుచోటికిం బోయి చలికాంచుఖొని రమ్ము "ని వాని బండి. 

వేసి అం పాయింటి నంతయు es గొట్టి పెష్టేను.. 

ఆ యింటి యజమానుండును _కుంటును ఈతని శకి వ 

ర్వముం బాందిగి, 
2 

ఇక నిట్టవివ యము లెన్ని యెనం చెప్పవచ్చును అయిన 

గంధవిస్తరఖీతిచేం జెప్పనెల్ల్త, 

1833 వ సంవత్సిర మా(బహోము న్యూ సేలము పోను | | లు 

మాస్తరుగ సియపుంపంబజను. ఆ పట్టణమున నత నికం "టు. 

నెక్కు-డు తగినవారు గానరానందున నతనిశే యాపని నిచ్చిరి. 
అచ్చటను నతడు దన సాౌజన్థము గనుపబుచెను. చదువు 

రానివారలకశెల్ల నుత్తీరముల6౬ జదివిచెప్పుటయు, ననేకులను. 

సభగం జేర్చి వారికి వార్తాపత్రికల బిద్దరగం జడివి వినిపించు 

| టయు నత నకి మిక్కిలి సవాజములాయెను, అత (డు వచ్చి నయుత్త. 

Set దనటోపీలో నుంచుకొని "తా బయలు వెడలునప్పుడు. 

పంచిపెట్లుచుంజెననికూడం గొందటు న! 
లు . sl అ 

చట్టనిర్హాణ సభయంచుల (బతినిధులు hes జుసంవత్పర' 

ముల కొకమోటు నియమింపయిడు చుందుకుు నొత్తన పెర్రరిత్త. వు oe 



. షరి అబ్రహాము లింకము 

“సంవత్సరము 1876 సమ్మతులవలన ననగా నిందలు జనుల. 

కోరిక ననుసరించి యా(బహాము సంపూర్చగెరవమునం (బతి 
విధిగ జేర్కొనం బడియెను. నిర్వాచకులకు ననగా సమ్మతి 

నిచ్చువారికి నాకాలమున సారాయితో. బండుగలు సేయుట 

యాబారమనునను నా(బహాో మట్టేపని( దలంచిన వాడుగూడ 6 

గొడ 

( పతినిధిగ6 "బీర్కొానంబడి సభకు. బోవుటకు6 దగు నుడు 

“పులు లేనివాండగుట నొక స్నేహితునివద్ద కొంతధన మప్పు 

"పుచ్చుకొని తగువేవము ధరించెను సభయం దతండు దన 

నియూమకుల వఏిహయనముల నెల్ల జక్క్మ_గ( జర్చించుటకు. 

దత్చూర్వుమే మిక్కిలి (శద్ధంబెసి వానిని సంపూర్చ్యముగ నరసి 

తెలిసికాచెను. సభయం దతిశయముగ మాటలాడకున్నను 

గొప్ప యల్లకల్లోలములు జరుగు సమయముల వాని నొపు 

టల దత. డనన్యసామాన్యు. డాయెను, 

ఈ తరుణమున నా(బహాము స్లూఅర్థను నెక గొప్ప 

నో క గలవ్పిమెలపి దిరుగుచుంచజెను, అత. ల ప 

వాని శక్తి ఇకుపా తమని (గ్రహించి “సీ వేల న్యాయవిద్య నభ్య 

“వీంపరా దని” 'యశీగెను,  అబ్రభో మెప్పటివ లే వెనుదీసెను, 

లయిన -_మ్లూఅక్టు. మిక్కిలి పోత్ప్చాహాపలజచి. తా. బుస్తుకము 

న్ | ప్ర స్ప్రదననివెన వే యా ఎ్రైజకమును సంమృతింపం "జేసెను. 'మ్యూసే 
క ‘ 

య్. 1 

ఇ 7 | 

చక ro ననే eh 
శ్ ఓ 5 2 

త న్. 
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లమునం డాని న్నే హితు లెల్లరు నానందం జబందిరి అందట 

నత నికి సాహాయ్య మొనర్ప సిద్ధ పడిరి. అతని వా గమృతేం 

బున నసోలలాకు మి(త్రు లనేకు లతని విద్యాపరిశ్రేమ దమ 

సౌఖ్యము జెజచునని తలంచిరి. కొొల్తపనిం జూచుకోనుచు 

న్యాయవిద్వం గడించుట యనిన నెంత పర్శిళము, పట్టుదల, 

సౌఖ్యనిర సనములు గావలయునో వా రెజుంగరైరి. అక్షసన! 

సా, + అరంభింపరు నీచమాన విఘ్సూ యాససం.త్యూష్తు ంభింప వులు విఘ్నాయాస సో స్త 

యారంభించి పరిత్వజింతు రురువి ఘ్నా యత్తు లేమభ్యముల్ 
ఆరి 

ధీరుల్ఫోన్ను నివాన్యమానులగుచున్థ్రృ్రత్యున్న తి త్చాహ్ములె 

(పార బ్ఞార్థములుజ్ఞగిం పరుసుమా(ప్రజ్ఞానిధుల్ గాన్రనన
్.' 

లింకను స్నేహితులతో వినోదపసంగముల నుండుట మాని 

వేసెను. (పతిసాయంకాలమును దేహపరిశమ సేయుచుండు 

వా(డు. అద్దానినిగాడ వదలవలనిన వాం డయ్యె. పుస్తుకము 

లశ యప్పుడప్పుడు స్పింగుఫీల్లుకు నిరువదిమెళ్లు నడచివోయి 

"పెద్ద పెద్ద (గంథముల నవలిలగ మోసికొనివచ్చుచు మాగర్షము 

“జ గాంతభాగము పఠంపం దొడగౌను, కొల్పపనులల బగ 

అంతయు నొక్క-కత టి గడపవలసీ యుండును, అపుడు ' ర్యాాతి 

వేళల బహుశాలము చదువును. ఈవిధమునం బట్టినపట్టు వద 

ఎక యనేకులు తరుణవయస్కు-లు -వినోదముల నాటలం బటల 
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బుచ్చు వౌ య ఎత వ ద్యాభినృద్ధ్యక్న వెచ్చిం-ను. కుగ లు 

వ్... నుండునపుషానాడ్ నతసె మనము పుస స్పుకీముల 

సి నుంకును. తత్కానణమునగ రాం జదిపినది పగలు పునః 
Gm 

పఠనము గావించుచుండెనుూ, Mas పూార్తిగం గలవాండు 

గాన నత ఇ చెంతపె =. పంగ నా dere యునుర తాతల 

దతసికి6 బుష్టుదుండెను, 

ఆ[బహోము దననియామకుల యోగ శేమమును గుజించి 

చటనిరాణసభతా సంపూ ర్రవాదకయముణో 6 అదర్ వనరన 
6౮ -6 

వారు మరల 188% వ సంనత్ప్సరమున నతనినే నియమించు 

కొనిరి. ఇప్పటి కతంయ మిక్కిలి యభివ్చ్య జెందియుం నెను. 

అతని యుపన్యాసము లుత్తమపదవిం జేర నారంభించెను, 

అప్పటిసభయందలి నియమిత సభ్యులును గొప్పవాళ యె యుం 
Qa 

డెరి. చానిసలవిహయము చర్చశే తెంచెను. 

చానిసతనము నిహాలము చేయంగోరువారు పత్రికల (వానీ 
| లా, 3 ౨ ళా ఆస ల్ ఉష ఆప ల క బంప్రుచు, ముక్షనసీమలయుందు బౌనిసపుం 

చాపముల;న ఉజొంచా యు వ. నెచ్చుబ6 జూచాన బావి 

లనష్టముల్లు, "వన్చించుచు : బలుఏధములం జాలబుపడు చుండర. 

న్ నిమదొర వు వారుగాద పీక నాం. జూచుచుండరి. 

క్ న్న 

.. పగాయియతను. “వీరి. జూా.-చిన.. నల్ల కల్లోలము నాళము 

"ise _ పిర్రిఫో ' మరపు. 4 “లన్టాయి! యన్న నలక. 
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- శబానిసము మానుడి మని యొక పథత్రిక (పచురించి 

నందులకు గుండు దెబ్బం గుడిచి లోకాంతర గతుం డై యుం 

ఇట్ట సమయమున జబ్లనిర్హాణసభయందు దాస్వపరు లెన 

శొందఆూ దాస్య నిర్మూలకులకు వ్యతిరికృము౫ 6 గొన్ని చట్టముల 

నిర్షింప( గట్టగ, (బయత్మ్నించిరి, బానిసత నము (పవృద్ధిాయగు 

టకు వలయుసాధనముల నేర్పటుపం జూచిరి ఈ కార్యములు 

మిక్కిలి హేయములై మొట్టికట్టడి బానిససీమకును నపకీర్తి తే 

౫లిగియుండెను. అయిన దాస్యనిరూలకుల జడిపించి తము 

కార్యము నెర వేర్చం బూనిగి. అనేకుల నా(పకారము డమ 

వశులం చేసికొనిరి. ఆ(బహాము మాత్రము లోంబడకుం డెను, 

మిక్కి-లి కోపోద్దివితుం డై యా చట్టములనెల్ల సంపూర్ణ ముగ 

ఖండించెను. దాస్యపరులను వారికార్యములను బట్ట రాని యు. 

తలో నిరాకరించెను. చాస్యనిరూలకులలో నొక్క_(డు జాను 
సోను మాత్ర మతనిం 'జేరును. వీ రిరువురును జాగరూకతతో 

నొక విరుద్ధాబిప్రాయప త్రిక (వ్రాసి యాచట్టము. .లన్యాయము: 

లనియు Ne లనియు ఖండించి యాసభ జర్వావికు 

యిక సం(ోవాపట్టికల లిఖంపి ంచిరి: On 

ss శం 

“1836. ముదలు _838 కుక సభయండః స్వాతం 

త్ర్యమునమై ఇాడించుబుంేన లింకన్లు. నిర్ణ సయ మహో అ 
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సామర్థ్యముతో న్యాయముకొటకో చెనంగువా.6 డని డేశము: ' 

నం దంతయు గీర్తిపఖ్యాతుల వడ సును 

1837వ సంవత్సరమున లింకను న్యాయవాది యా 

యను, ఆవృ _త్రియం దత(డు సూవిన బుద్ధివాతు ర్యములును 

అతండు గడించిన కీర్తి పసిద్ధులును ముందు (ప్రక రణమున వగింసం 
అడాడిపి 

చట్టనిర్హాణ సభకు నతేడు వాటి రెండుమారులు 1888- 

1840 లలో -జయపరంపరలతో నియమింపంబజను,. 1840 వ 
సంవత్సరము నియమింపంబడినపు డా సభలో. వాఇావ్వునీమ. 

((పతినిధి యొకడు విధానలోపములని యనేక గష్టములం 
"'చెచ్చుచుండును. అందటు నతని నణయలేక వెనుకముందు. 

(దొక్కు-చుందురు. లింకనునియామకులకు సంబంధించిన యొక 

నొక విషయము చర్చింపంబడుచుండెను. వాబాము (పతి 

నిధి వెంటనే లేచి యిది విధానలోపకలితమన ఖండింప. 

'హ్రూరంభిం చెను, దానికి. బత్యుత్తరముగ లింకను లేచి యీ" 
ప్రకోరము చెప్పందొడంగను. ' లో 

og: సళ్గాధ్యయో ! ఈ(పతినిధిగారి యాక్నేపణవినిన నా 
ds స్నేహితుల డొక్క_రుడు జ్ఞవీకి . వచ్చాయన్నా (శు, 
కాళండు వింత చూపుల” తపా .. - కనుబొములు. మిక్కిలి 

“కము సుల. కోనోల నోవరించికోనం జూచుచుండును. వాని క్రిత 



పదునాలవ ప్రకరణము, . . 1188 

నానీకపె సులోచనముల జత యతని కలంకారముగ నొప్పు 

చుండును” (ఈవర్ష్మన విని (పతిసభ్యుండును వా బౌమ [పతినిధిం 

జూచి వర్టితాంళ ములు నూటిపడుట గమనిం చెను) “ఆ ముదు 
కందు ఒకనాడు (పాతఃకాలమున ఎదుర వేచి బయటికివచ్చి 

యింటిముంద ణి చెట్టుమో6ంద నొక యుడుతంగాంచితి ననుకొని 

“యను, శావునం దన చేతితుపాకిం గొని దాని గాల్బెను. ఆ 

యుడుత దీనికి లత్యు పెట్టినట్లు గనువించ దాయె. అతండు 

మరల నొకమారుం గాల్చె. ఫలంబు మొదటియ సప్లై యుంజె. 
కాన నావృద్ధు మటజీమటి గాల్పుచుంఇ, పం(జెండుమా బులు 

గాల్సి అస ఫలనిద్ధి మాద్దముం గానక త్రుపాకిం (గిందిడి (ప్రక్కన 

నిలిచి స స తన కుమారునితో 4 అబ్బాయీ! ఈ 

తుపాకి చెడినట్లున్నది ” యనెను, వాడు తుపాకిం బరీవ్షీంచి 

చూచి ఈ ద్రం చేమియు దోషము గానరాదే. మో యుడత 

యక్క_డ” నని (ప్రతిపశ్న సేసెను దాని కా ముసలివాడు 

సులోచనముల దృష్టిసారించి చూచుచు నీకు గనుకించ 

లేదా? చెట్టునడిమి కిగబాకినదే” యనెను, లేదు నా 

కగుపడలే ద” నుచు నా బాలుడు దనతండ్రీ ముఖముసూచి 

5 ene) | తెలిసి మి ముక్క_ద్దమ్ముపై నుండు ఫి 

నుం జూచి. చెట్టుమోంది 'యుడుత జనకా గ్ర 

నియెను. 
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అదివిని యచ్చటి సభ్యులందలు (పక్క_లు వక్కల్లగునట్లు: 

నవ్వు నారంభించిరి. అటుతరువాత నెప్పుడును వా బొము (ప్రతినిధి 

విధానలోపములని యా చేవీంచినవాండు కాడు 

లెంకను దన క ల్పైగుడిసె వదలిన పదిసంవత్పరములలో 

నిల్ నాయిలో మహో హో ప్రసిద్ధి వడ సను, ఇచ్చట న్యాయవాదు 

లలో. (బాముఖ్యుం జెవ్వండనిన నాసీమ జనులెల్ల రతనిన 

చముూపుచుందురు. 

1842 వ సంవత్సరమున ముప్పదడిమూ6డు సంవత్సరముల. . 

వయస్సున నతండు హోనర బిల్ రాబర్జు యస్. టాడ్ కూతు 3 

రగు మేరి టాడును చెండ్డియాచెను, ఈ వివావామువలన నతనికి 

శాబష్ట, ఎడ్వా్టుసు, విల్లియము, థామసులను.నలుగురు కుమా 
రులు గలిగిరి. వేడ్యార్లు బిడ్డగా నున్న పుజె చనిపోయె. విల్లియము 
పం(ఉెండు సంవత్సరములవాండై వాషింగుటను పట్టణమున 

మృతినొందె. ఛామ సిరువబేండ్లవాండయి. యిల్లినాయిలో? 
నా _పాప్తిం జెందె. రాబప్టమా_త్రము తరువాత వామీం 
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గుజ్జమును దాన్నిపె సామ(గి మోసికొనిపోవుట కొొక తెలియు. 

గొనుట కతనికి ధన మొక న్నేహితుం డియ్యవలసివచ్చెను. అశ్ళ 

మావశ్యోక మై యుంజెనా యను సంశోేయము చదువరుల మన 

ములకు నోచరింపవచ్చును. 

ఆకాలమున. గశీ దారులు న్యాయస్థానమునకు( బోన్రట 

లేదు. న్యాయస్థానమ గవ్నీదారుల నరనీకొని సంచరించు 

చుండును. న్యాయాధికారులు దమతమ నిర్ణక ప దేశములకు 

వెడలి యెచ్చటి వివాదముల నచ్చట నె తీర్చివచ్చుచుందురు, 

ఇట్టిన్యా యస్థలములకుC 'దేంబడు వివాదముల సంఖ్య కనుగుణ 

ముగ & భమణ” కాలము పట్టుచుండును. ఒక్టొక మా రీ “(భమ 

ణము లనుండి లింక నింటికి మూడుమా సములీమాందట. దిరిగి 

వచ్చుచుంణాను, బ్ర ట్లాకతరి యత డు, గారం రియె వెడలీయుండ్సి 

నప్పు డతనికి సందియము. గొలుప నాత నిభార్య దమగృవామున 

కింపులు గురివీంచు మేడ గట్రించి నూతనాకారము వహింప 

'జేసెనంట. లింకను మజలివచ్చి యింటియందలి మార్పుల 

బరికించి తలియనివానింబోల దూరముననుండు నొకనిం బిలిచి 
ల్ో 

tin 
” 

“నాయనా! లింక నిప్పు ఉచట ' నివసించు, వదివటు 

గేవాంబున నుండునే? ” యస్ వశ్నెంచెనట సి, 

లన జ గ్ర ప వపు Ta 

మాహి నం 1 

J de ణ్ 

కొంత ద్రవ్య మూర్చించినకి దప లింక నొక, 

శండిని సంపాదించను. అదియు నంత యుత్తవవై మైనది గాదు జ. 

కీ గ్ న 



136 అబ్రహాము వింకను. 

సౌంపుగాని దినముల నద్దాసి నుపయోగించుకొ నుచుం ఇను. 

ఇంతటిమితపరికరములు గలవా. డైనను అతనిరాకమ్మాత్రము 

భూస్యాములకును న్యాయ వాదులకును మోద(పదం బయి 

యుంచెను, 

న్యాయవాదిగ నున్నెడ నతండు నిహ్రైాపట్యుము, నిప్పతు. 

పొతము, న్యాయ వాంఛ, దయ, ధారాళత్య్వముల. జూపి (ప్రసిద్ధి 

వడ సను. ఈ గుణముల సూచించు దృష్టాంతముల లీఖంచి 

యొక (గంథము నింప నగును. అయిన నిచ్చట. గొన్నిటి 

మా(తము పొందుపజ చెదము, 

లింకనువద్ద కోక వ్యాజ్య కాం డేతెంచి తన కథనెల్ల( 

'చెప్పుకొనియెను. పనే పిస 

(నిక నే నుపయుక్తుండం గా(జాల. నీ వ్యాజ్య మనృత ౨ 

మనియెను. 

6 అదంతయు నూ పసిగాదు. సె డప్పీచ్చి మిము నాప 

రము వాదింప నునిచికొనిన సరిగదా” యని వాడు (పతి 

- చల్కెను. 

నే నట్లు వాడింపను. న్య్ధాయవాదిగ నుండుట యనాస్రాయ 

మును న్యాయ. కెలునర్పం గడలసట కాదు. నిస్సంశయముగం 

| తష్వుత్రోవలం (దొక్కుణవ్యాజ్య మే నెన్నటికిని నంగీకరింపను.” 

. సస. నా 'వెరిని మారు వొందరలం చట్టవచ్చును గాదా?” 
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66 అనను, వివాదము నే గెలిచియిచ్నెద ననుటకు సండే 

 హములేదు. ఒక (ప చేశపు జనుల నెల్లర6 దాణుమాటు చేయం 

గబ్టుదును, ఆ విధవను ఆపె యాటుగురు దండ్రి లేని బిడ్డలను 

రిక్షవాస్తుల(జేసి న్యాయానుసారముగ వారికి? గల యాలు 

వందల డాలరుల సీ కివ్పించం గబ్బుదును. అయిన నే నట్టి 

యన్యాయపు పనులు సలళయుకాటాను గొను.” 

“మో శెంత వేతన మిచ్చిననుం జేయరా?” 

6 సీకుం గలదంతయు నా కూడ్చి పెట్టినను నేం చేయను. 

చట్టదిట్టములు సరియని యొప్పుకొను విషయములు గొన్ని 

నీతిచాహ్టిములు గలవని యెటుంగుము. నీ వివాదమునకు. 

దోడ్పడుదు ననుట గల్ల.” 

ఈ యుత్తర (పత్యు తృరములకు వ్యాజ్య కాం డ్య్నోగహము 

పూని, | 

“మోకు రాకున్న గుడ్డిగవ్షస్రాయె. మావంటి న్యాయ 

వాను లివీమయందు. దండోపతండములు గలరని నొడివి 

రభసమున వెడల(భోయెను, 

* లింక్ష నతని నావీ “ వేతనము. దీసికొనక నీ కొక యాలో 

చన సెప్పెద వినుము, నీను చూడ మిక్కిలి చుబుశైన పనివాం 

డుగ నున్నాను. ఆ యాటువందల డాలరు లిక నేవిధమున 

వైన గడింపుము. పొ మౌని చెప్పి పంపెను, 



1838 అబ్రహాము లంకను. 

ఒకనాటి మధ్యావ్నా కాలమున లింకను హెరండనుల 

యుద్యో గస్థలమున కాకముసలి నీగో (సిద్ది) గ్ర యీ తెంచి 

తన విషయ మెల్ల సాంతముగ 6 చెప్పుక” నెను, అంతకుంబూర్వ 

మూ గంటకీ సీమయందు హీన్మె లను నతని బొనిసగా 

నుంచెను. అతే(డు దయామయత్వంబున నామెను బిడ్డలను 

నిల్హనాయి నీముకు. దెచ్చి CE యుసంగి యుండెను. అప్పు 

డామె కుమారుడు న్యూఆొక్లియన్సుకు6 బోయి యుండి యవిః 

వేకి మై (గౌమము సొచ్చెను. ఇ్రతరసీమలనుండి వచ్చు ముక్త, 

బానిసల6 బట్టి మరల దాస్యమున క వువచ్చు నను 6నీవము” 

చట్టము ననుసరించి పోవిసువా రతనిC బట్ట యుంచిరి. వెంటనే 

మరల్పుకొసి రాకున్న ద్భరలోనే మరల నతనికి దాస్యము: 

సంభవించున ట్లుండెను, అట్ల యాపదనుండి తేన పుుత్రుం 

(దప్పించరే యని యామె వేచాను. లింక నార్చ)వ్యాద యతేషము 

“వెల్లి విరియం బాచ్చెను. క ఠినచట్రముల్నపె నా(గవామును. 

: శః ౦, (డయ్యెను. 

ను హూ నన్లను. భష 09 | Sala 
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ఇట్ట యాసురకృత్యమును నిఠరాశరింపంజూలని చట్టముల. 

హీనతంబునకు మిక్కిలి కనలి లేచి నిలిచి తన నిడుపు చేతుల 
నాకాళ మార్షంబునకు. టబలువి, 

“దెవానుగహం బుండిన నా న్నీగో నిప్పుడ రతశ్నీంచెదం 

లేకున్న గవర్నరు కిట్టివిషయముల నిప్టానుసారముగం (బవ 
ర్పింప నధికార మిచ్చువజ కిరువదిసంవత్సరములెన జట్ల. 

నిర్ధాణసభయందు. బోరాడి యల్లకల్లోలం బానర్చెద” నని 

యెను. 

వెంటనే లింకను హెౌరన్లనులు దమ ధనము న్యూళఆర్షి 

యన్సుకు. బంపి యా నీ(గోను విడ్లిపించిరి. ' 

లీంక నుకతతి చిక్కుల కిక్క. యగు నెక వ్యాజ్య' 

ములో వాదించుచు. దాను దపషృపత్ష్నమున నుంటం బొడ 

గాంచెను. కన్న దారుండు దుర్నీతుండె యతేని కబద నరు సెప్పి, 

యుండెను. అతడు (శమంజెనీ తన కఠ్సీదార్నుక యొక యప్పు. 

"లెక్కను సిద్దాంతపణ చెను. అయిన (బతికక్షీవా రా లెక్క 

కెల్ల విరుద్ధముగ జెల్లుచీటి (రశీదు నొకడాని: గనుపజ చికి. 

గ సా లింకనున శిబుకయే లేదు. ఎవరు న్యాయ వాది. 

దన వాదము ఘుగించటకమున్నా లింకను. - న్యాయస్థలము. 

చుండి లేచిపోయి యుండెను... డానిం గాంచి. న్యాయాధికారి 

"ఈపని విలువ నంసపెను. ఆయిన లింకను - చేను రాజూల 



స్తు న్యాయాధికారికిం జెప్పుము. నాహస్తము మాలిన్నంబు 

"నందినది, కడుగుకొన చేలతెేంచితి” ననిదూత ననిసపెను. 

పాఠ్య వివాదమున నొక్క_ట ముద్దాయిని రక్షించుట కె 
-లింకను సీవెట్టులు నేమింపుకొన(బడిరి. సాత్స్యుము వినినతరు వాత 

లింకనునకుం దనపతుమువా(డు నేరస్తుంచే యని తోశాను 
'వెంటనే _ప్రక్కగదిలోనికి. దన సవావాదింబిలిచి, “షః 

66 సవెట్టూ, మన వాండు నేరస్తు(డే యనెను 

6 అందుకు సందియము లేదని సీ వెట్టు పత్యు త్త రమిచ్చెను. 
“అతనిని నీవ రశ్ష్నీంచుఖోనవలేను. నే నిశ సాయ 

"మొనర్పంజాల ” నని లింకను దన సదనమునకు వెడ లెను. 

సవెట్టు మిక్కిలి చాతుర్యముతో వాదించి నేరస్తుని 
'న్యాయకికు నుండి తొలగించను వాడు వేతనముగ న్యాయ 

వాదుల కని వేయిడాలరు లీచ్చెను, అయిన లింక నందొక్క_ 
'వీసమెనం గొనండాయెను, 

. ఒక నాం డొక యబల యతని మందిరమునకు వచ్చి తనకు 

న్యాయవు జకుప నతని నియమించుకొనం గోరెను. ఆలోచన 
"వేతనముగ: రెండువందల 'యేంబది డాలరుల చిటినిచ్చి మటు 

డ్ నాడు రమ్మన నంగీకకించి. పోయెను. -. త : 

కెండవకో జా న చ్చు నప్పటికిం. దగు విషయముల నెల్లి 

_ మక నుప జ్ స క్లానుర్శింతి: 
ప న ఊురచె చెన్న అమె. వాపి; ్పైనత్లోడవె... 
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66 అమా, సి హక్కు స్థాపించుట కావంతయెన నాధా" 

రము గౌనరా దనుటకు( జింతిల్లుచున్నా ” ననెను, 

ఆమె మిక్కిలి చిన్నవ్రూయి * అడెట్ల” ని విచారించెను.. 

అంత లింకను విషయముల నెల్ల నామెకుం జక్క_గ విశ 

దీకరింస నామె లేచిపోవ నుద్యమించెను, లింకను * నిలునిలు” 

మనుచు6 దన కోటు చజేబులోనుండి యామె యిచ్చిన చీటిం 

దీసియి బ్చెను, 

ఆమె వెణంగంది “మో రద్దాని సంపాడించితిరిి అది. 

మోటదె యగు” ననెను. 

కాదు, కాదు, అది సరికాదు, నా భర్షము నేం చేని, 

తిని. నే నేమియు (గ్రహింప నని గట్టిగ బల్కి_ యామె. 

దాని గొని పోనునట్లు చేసెను. 

లింకను బాల్యమున *పిన్ని పోనా” యను నామె, 

యతనియెడం (బేమ గలిగి యుడుపుల శు భపజచి యిచ్చు చు. 

భుజించుట కప్పుడప్పు జేమైన నెసంగుచుంజెను. అందుకు 

(బతిక్సతిగ లింక నామె కుమారుని యుయ్యెల నూపుచుం' 

చేను. 

ఇప్పటి కో శిశువుతం(డి పరలోక వాపి. జెందియుం. 

జను. ఆ శిశువు దరుణవయస్కు-6 డై పోరాని పోకలం బోవు. 

చుంజను. అట్లు మెలంగుచు నెక్క_తటి హత్య నేరమున( జిక్కు. = 



142 ఆల హోము రింకము, 

శా ఇను. హానా దుకిఖిము నిర్షచనియ మాయె, తేన కుమా 

see దుక్మాషమున నిక యిక్క_ట్రులం బడి దండనీయుండు 

నూన యను చరత గమియుర ఇయం దోటకి భామ 

"జెంది కెంత సేపటికిం వైవ్పీజలి బరు రా నస 

“జట నవం చేచమునె నాయ మొన రు క్ నిశ్చయించుకొని 
శై Ee 

లింకనుకు మొజ వెట్టుచుం దన పుతు రశ్నీంపవలనసిన దని 

దును వార్త బం పెనుు నింక నొజాయు6 జూ-చినతోడన 

చశ్నువుల నుదకములు (వాల్చి తనకృతజ్ఞతం జూపూటు క్రదెయ 

సమయ' మనుకొని, హానాశై యామె బ్ నెంతక ప్రముల 

వో సయెన6 గ న య గ ట్రైను, శక్తికొలది. పాటు 

సమదుననియు దైనానము(గవాముడిన మేలు గెయలదనియుం 

దతుణ మాసి స్పి)ంగుఫీల్లుకు రావలనిన దనియు పహోనాకు6 

జ వశము! వెను; స వ 

“అమె కా వాగ్దాన మాతా” వాణి దోడ్సడ నలి పల్కీ_న 

“షససపజెను- పగులుస్థితియుదుంకు గజ శ్రర స్ధముం గొననామె 

# “సతంరముగ న్న గంగుపప్లుకు వచ్చి చేరి లింకనున కున్న విషయ 

స a ముల వెల్పడిపబు చెను. కాందటు వయూవంతులు పాలానస 

'పానమత్తులె ఉశసన్య్వానుకూ ల. కసుగంబుకల కారంటించి ర 
గ్ 

టా. 

క క ంబున వివాదరటులకూ= గడ యగ నోహావలారులిత లో చను 

sy శవ సీరధురంబకల'శెజుంగున మె ఇశితచి . క 
రా 

క్ క 2 
పల్ 
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కులం దాకికొనుచుండ నందు మేట్సుగారను నతండు మృతి 

నొందెను ఆతని చాన్సనకు జానా కుమారుడు విల్హీ యము 
గారణమని యాగేరము మోవియుంచిరి. పోనా మూ్యతము 
దనకుమూారుండుగాక మజెవుండో యాపనినిం జేసె నని 
నమ్మెను. ఆమె కథ నెల్ల సంపూర్ణ ముగ ఏినికించిన తరువాత 

లింకనునూడ వివ్లీయము నిరపరాధియని స్థన వీంప లేశపోయినను. 

కాసే యనుటకు6. దగినంత న గాన రాకుంట.... 

స్పష్టముగా గనెను. అందువలన నా ముదుసలిపప.మిక్కిలి. 
._చయపుట్టి యాపె పట్టిని యురినుండి యెల్లున రశ్నింపవలె నని, 

నిర్ధారణ చేసిక్రా నెను, నేరస్తుని దండింవీంచవలె నను నుత్సావా 

మపు డతివిసరముగ నుండుటంబట్టియు, నీ విల్లియమే దండ 
నేయు౯ డను వార్త వ్యాపించి యుండుటంబట్రియు నప్పటి ని” 

అలి ఠి రా 

యందు నిపష్పతపాతులగు జ్య్యూరరులు (న్యాయసభలాని పంచా 

యితిదారులు) లభించుట గష్టతమ మానుట గించి యా 
ఎవాదపు విచారణ మజియొక మాటు. మూడోమా సము 

'మఘూంద జరుపవలనీన దని లింకను న్యాయవాదిని వేడి యక్ష య. 

చేయుటకు నుత్తేరువు గొనెను,. ఈ మార్గ నృకృత్లాభిం మక స్. 
హానా. దనపు తుం ' జూచుందత్తరమున _ నియ్యకొనస్తన్నను 
మంకను ఎవం జెక్చినవివయూముఖ విళడీక రిం వమ తన వివాదము 

a పజ చుఖొను ట్లక్షుఇహాడ నడి సవాకారి. యగ్రునవి .నుడివిన . 



144 అబ్రహాము లీంకను, 

తరువాత నామె దన కుమావ లింకనున కప్పగించి యతం 

జేమివేసినను మంచిద యని యంగీకరిం చెను. 

నిర్టీత్ దినమునకు మధ్య కాలములో నా[బహో మమువేల 

డాలస్త చేతనముగం గొనినవానింబోలె శ్రమపడి నాక్షు ఫ్పేేవ. 

ముల సమకార్చుథొనుచు నితర సాహాయ్యముల. 'చేర్చుకొను. 

చుండెను. 

విచారణదినమున న్యాయస్థానమున క్రనేకలు లగ్న 

వాదయు లాగతు-లెరి. వారు (ప్రశొంతమనన్కు-లై మధ్యం 

నొంత కాలము గడపియుండుట వే మొదటిదినములయందువపె 

సం[భమచిత్తు లె యుండుట మాసి న్యాయాన్యాయవివేచన 

సేయుటకు. దగిన మనోవృ ల గలవారై యుండిరి పిర్యాదు. 

పరము సాశ్వులొక్క_-రివెంబడి నెకరు పరీన్నీంపంబడిరి. క్రోం 

దలు నిల్హియము పూర్వపు దుప్ప వసన శ్రరపజుచిరి. మజ్ 

కొందటు నేరము సమయమున. దాము చూచినవిషయముల( 

దెఎపుట శేతెంచిరి. విర్యాదివమాతము విల్నియ మాయుధ 

మువే. నివాతునిం జావనడచినది చూాచితినని దృఢముగ౬ 

బల్కెను.,......... : 

అయిన సీపిర్యా దిని జనుత్కారముతో c బరీక్షి ంచి 'లింక: 

నందటువెబుంగందం౭ "1(బతిపత.మువారి వాదమె వారి పెకి 

ప్ శుపన. సాత్యు మతీడు విమర్శి ంచువణజుకు నచ్చటివా నెల్ల 
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నేరము నిస్పంశయముగ జ్ఞావింపబణె ననుకోను చుండిరి. 
అయిన నతనిచర్చ _పారంభమగుటతో నానేర మన్యాయముగ 
'నితరుణమున విన్నీయముపె మోపంబజెననుట విశదమాయెను. 

“లింకను మని వర్ణింప బదసామ([గ చాలదు. ఒకె_డం దన 

యుప కారికి బ్రైత్యుప కారము సేయవలయు నను వాంఛయు, 

నొక్కె_డ నన్యాయపు నేర మారోపించిన దుష్టాత్తుల వె. 
గిన్క_యు, మణీ యొక్కెడ నిరపరాధి కెట్టి యిడుమలు దఎ 

స్టీం చే నను వగపును, నింకోక్మి-డ నితరులక ప్రముల మాన్నం 

బు రికోల్సు సహదదయామయత్వంబును నతసివ్భాదయముం 

దైజ్యరిల్ల 6 చేయుచుండెను. దానంచేసి యతని ఖద మద్భుత 

వాక్సాటనము వల్లను, (గమ(కమము?గ నారోవాణ మొనర్ను 
'స్వనగాంభీర్యము వల్లను, మాటిమాటికి మనోవికారముల 
బోధించు ముఖ వైఖరీభేదముల వల్లను వినువారి మనముల 

నినుమును గొంతమువూల నాకర్షించి మైంద్రజాల శకి శకిబలం 

బున(బోలె వమార్చివే బాను, అచ్చటివారెల్ల లింకను వాదము 

వినకమున్ను విల్లి యమువె నెంతయా' గదా వూ; నియుండిరో 
కరత నా. 'వినిన'' తరువాత విళశ్చాదిపే పే. బూనిరి, | 

వా రందటు లింకను శక్తికిమెచ్చి యేక పర్యాయములు. మహా 

'రావము నింగి ముబ్బం జేతులు చఆచిరి. స. కో. 

' న్యాదూధిపతియు' జూూరరులున విల్లి కః తస... ప 

యని. యతని నిడు వల ేనిరి, _ 1 మో బక 

-0 / 



46. "అబ్రహాము లింకను, 

- 'విల్ల్షియముహోనాల సంతసమునకు మేర లేకుంజెను, 

తీంకనునెడ వారికి. గలిగిన కృతజ్ఞత వెలువరింప తేరైరి, 

అతడును వారి గారవాదరణవచనములం (బేవుతో స్వీకరించి! 

విల్లియమునకు బుద్ధిగా సెప్పి యతండు మరల నట్టి దుష్టనాంగత్య 

ములకు. వప జ తనకుం జూపందగు కృతజ్ఞత యని. 

నొడివి వానిచేత నొవ్పంచుకొనియెను, 

 మజియొకవిషయమునలహాడ నీ “విన్నిహానా” కితండు 
సాయ మొనర్చిను. అది పెంచి [వాయు టనవసరము. 

మాటుదల్లి యెడ నిత నికి గల యనురాగము గనంబణ చూ 

నట్ట్, యంశో మొండిటం జూపనగును. న్యాయ వాదిత్వమున కుం 

(బారం భించిన కోన్ని దినములలో నొక్క_వివాదమున లింక 

నైదువందల డాలర్లు గడించి వాని లెక్కి_ంచుకొనుచుంణెను.. 

అపుడు సవావాది యొకడు. గనుపింప నాత నితో, 

న! అదె చూడుడు. నే సంపాదించిన దానిలో నిదియె నగొపష స్ప, 

వేతనము ఇంక రెండువర్ణిడ 'లేలదిడాలరు లున్న నొక మంచి. 

తము రాని వాముసలి మాలుద ల్లీ ల్లి కియ్యగబ్లుదు”” ననెను, 

. ఒదిలత్త జాగ. మే న్పి నాడ నని, యత్యడు bas 

np 
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“కొంచెము నిలువుము. నీవు చెవ్పినరీతిని వ్యయపజచ్రు 

కంగీకరింప* నని సవావాది వల్కెను. . 
(| వలొకో ?” 

కమా మాటుడల్లి ముదుకలి యగుచున్నది. బహూ 

కాలము జీవింపదు. ఆయమ యనంతర మాచేను నీవ 
యనుభవించున శ్లేర్న భుపవ లెను ” 

(4 అట్లు నే నొక్క_నాంటికిం చేయను. ఆయమ నావెం 

గనుపజచిన విశ్వాసవపేమల శేనెనర్చు నుపకృతి బహు 
స్వల్పము, అందును లోపము సేయ నా మనసొప్ప” దని 
ఖండితముగ6 బలికి తనచేత నెన త్వరలో నాయాన్తింగొని 
మాటుదల్లి కిచ్చి వేసెను, 

155 [ వ సంవత్సరమున దం(డకి వరక దటస్థించిన 

దని విని లిికను గ "ర్య బాహ్యూళ్యమున6 జేసియు. దనభార్యను 
ఖభఖూరతర వ్యాధి బీడించుచుండుట జేసియుల గదలిపోంజ్రాలక 

వితృభక్తి యుట్టిపడు పదముల నుత్తరమొకటి (వానీ పంపెను, 
అందు. గొంత భాగ మో[కింద (నాయంబడుచున్న ది 

. అనాతండ్రికిగాని తల్లికిలాని వారు జీవించినంతశాల 
మెట్టి సాఖ్యలోపంబంను నుండ ౮హాడదని నాకోరిక. తండిగారి 
కిప్పటి జబ్బు కుదురుటకు వలయు 'నైద్యులుగాని వస్తువులు 
గాని నాపేరు స్వేచ్చగ నుపయోగించి సమాకూర్చవలనీనది. 



a 3 ము లంక నుం == అబ్రహో 

చ నఖ కీజాడ్యమునుండి విముక్టి గలుగులాకని యెప్పుడు 

డవమున ఇరంగసచున్నాను అయిన గెట్లుండి యెట్లువచ్చినను 

దం డీ గారిని దయా సము[ దుండును, సర్వాంతే ర్యామియు, సర్వ 

న్రక్తండును నగు నాప కమాత్తను మటణువక యారాధించి యతని 

చుజు:గు6 బొరు మనుము. ..... ఇప్పుడు చ హం దం(డిగానమును 

నాకరిని మెకరు చూచుకొనుట యిడ్దజ్కి మిక్కిలి దుకిఖ[ పద 

మునే యుుడునుగాని సంతస మియంజూలదు. దైనాను 

(గ్రహము వ. యతం డఫుడు పరల గోకమున వేగవలసివచ్చిన లచ 

వజ కటకుంబోయిన (పియబాంధవుల సంతోపముతోం గలసి 

కాన గబ్లును. అ.దిరకాలముభోచే నిలువయుండు మేమును 

నీశ్వరాజ్ఞ్ర చే నా యానంద మనుభవింతుము గాకు 

యమునా ప్రకరణము. 

గౌరవాధిక్యత౦ జెందుట, 

“లంకను న్యాయ పవాదిత్వమున నుండి. స్రిజాదెరచన పజ 
~~ 

* 

ఎజి a క మ! టి — క - 

పత్రివిజి. క వివవిపముల”పజించి విశవము వాయ 
~~ Sy SY ~~ ఈం a 

అతు దెళాధ్యడు కళకు వెమింపంబదువజుకు ము ఇ 

జ 

ష్ ముగ, వ్యద్దిబూండుచూ 
స ఘు జనుల కద కాలని” 

సష్షుపడ. విదిత" మగుట శాలరును దమశమా వ్వల్పశేడ | 



పదునాబువ ప్రకరణము. 149 

ముల గణింపక యతని విశ్వసించి యతనినే బహుకార్య 

స్థానముల కేర్పజచుచు వచ్చిరి. 

అతని యాన్నత్యమునకు. గారణభూతము లెనవిషయ 
ములు గొన్నికలవు బానిసవ్యా పార నిరూలనంబున క్రై యతండు 

దన శక్తి నంతయు నుపయోగించి పాటుపజెను, అతని 

వాక్ళ_క్షియు వాదమహిమయుం (బతిమనుజు ని సత్స భావం 

బును మణతణ (ప్రవద్ధమానపటుత్వముతో. గొల్లగొని యాశా 

పాళ బద్ధ్యలై న్యాయచింతనకు బహుదూరు లగు [పతిపతీము 

వారిని బానిస వ్యాపారమం దుత్సాహులవమా(త మంతకంతకు€ల 

గనలంజేసెను. గొప్పగొప్ప సభల వెరు లతని. బీదపుట్టుక 

నుపన్యసీంచి హేళనము సేయుటగాడం - దటన్థించెనే అ? 

నది యతని కవమానకారి గౌక వారి సచత్వము మునే. వెల్ల 

వేసెను. వనుంగుం జూచి కుక్క లజచిన వేరికీ లోకువ యను 

లోకోక్తి వృథ యగునే? 

లింకను దుష్ట సమరము నొకదానిని నివారింప. మిక్కిలి 

పాటుపడి యను. అయ్యది ఛానిసవ్యా జార వాది శె యుకా 

ల 
కొక సీమను లో బజచుళొన జరప (బడిర్మాను, 1౬ మైోాకుకర్త 

లచే. నిండియున్న యిట్టి చేశ మన్య డైన ' కశదిన్లు.. భేవ్రని 
యా(గవా. మనెడి యనలామునః ఉడి" జ శూల లదు 

-“జాన్యము.. ప్రజల:జేయటకొటి. న. నమన . నిర్బంధించుట 
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యాసురంబగు” నని యతడు మంట 'అగయుమాటల విను 

నారల మనముల జ్వలింపంజేయుచు ఖండన మొనర్చెను. 

నీవు' 1 పతినిధి సభ్య్వత్వమునకు. శెనయ చు నచ్చట చ్చట 

నవిత6 డిచ్చిన యుపన్యాసములు మహాద్భుత విధమున లోకుల 

"జందముల శకానందంబిచ్చి యితనియందలి గారవభావముం 

చంచుచుంజెను. ఒకనాం డిత. డుపన్యసించి ముగించినత రువాత 

'ననేకు లొక్క_టిగ నితని భుజములప3 నెక్కి_ంచుకొని కడు 

దూర ముత్సావాముతోోం గేకలు వెచుచు మోసుకొని పోయి 

ర౭ట. మజియొకతతి నొక ముదుసలి (పతిపతుము వాండు 

లింకను వాక్యామృత మంతయు. (గోలి తుట్టతుదకు మన 

స్పారం జేకులుచజచి యాహ్లాదమున మునింగికేలి'తనపతము 

జ్ఞ పీకి చెచ్చుళొని, 

'శం్తితండు "సెప్పు నంశ ముల నుక్క_ శున చే నమ్మాను, 

అయిన: నితని వాక్సుథాలహరి శేను సంతసించి మెచ్చి ఫ్రీ 

వ్తిస్లి యున్నది. అది యేమిచితమోాగాని యీతని ఛభాహణము 

లిక సొంపు” నున్నవి” యనె నంట. 

es ట్రుచ్నవతవెవి. శ్రేతెంచు కాలమున . లింక్రను పాయల 

స జూపు విమల్వహయములు శెంటి. నిందు గమనింపవలనీ ' యున్నది. 

స్ | a జకజిన మత యః రాజి కియాద్యో గ స్థలమునుండి దిగి 

స ప్రక నె .. మొట్లవిాంం జభ కక్వికావ నొకనిC బొడగాంచ్చి 
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శరీ! కాడ్లల్ల ని మనఃపూర్వకముగ వాస్త మొసలి 
ఈ కాం రీమధ్య పెద్ద దుర(ద్రుష్టము పాలం బడితిరోని వింటిన ” 
యనెను. కాడ్డల్ తుపాకిమం దాక్షన్నీకముగం గాలుటవలన నొక్ష 
"వేయి. గోలుపోయి యుం ఇను, కావున *€*ఉ అవును. కొంతవజ 

క్యద్రుష్టహీనుండ నె ! ఇంతకంెపి నెక్కు_వ యపాయము గలిగి 
యుండవచ్చును. అది తప్పిన” దనెన్కు, 

“సరియె. అద్రి. వెరాగ్యమానర్త మయ్యెను మో 
వ్యాపార మైనం జక్కగం జరుగుచున్న దే” యని లింకను [వతి 
పల్కెను 

66 వెడవలనీన౦ంత. చెడ్రినది. వ్యవహారమున. సున్న య 
టయ్యయె గాక కాయస్ధితినిగాడ నణయగందొక్క_౯ బశినాండను.ి? 

66 మో గలియూచినం జూల విషాదము గ న్రడినిం అయ్యో! 

పాపమ్” ని లింకను కోకార్హ 9 వృాదయముతో నొడి వెను. 
“తమకు నే నియ్యవలనీన [దవ్యమువిషయము యో 

చించుచుంటి” నని కాడ్లల్ విన్న దనమున బక్క్మె_ను, 

లింక్రను సగము నవ్రుగ్గచు * దానిశేవిం? మ్ 'రావీహషయ 
చిక జేలపెట్టపంయడ "ని యనుచు దన చతివుస్తుకమునుండి 

చమూ ప్మత్రీముం దీనీయిచ్నెనుః = స SS 

సీమ (ప్రతినిధి సభ్యత్వ -మొకొమాణు. ముగుళు కోరు 
-చుండరి. అం దొకండు లింకను, ండవవాండు .టంబ లను 



152 ఆబహోము లింకను, 

డాస్య నిరా సకుండు. మూడవవాడు బెనిస వ్యాపారుల 

-తగకుం జేరినవాండు, అయిన నీ మూండవదాని దిగ ఏడిచి 

యాపకుమువారు మాథిస ననువాని 'బౌనిస వ్యావార విషయ' 

మున నుజేత్కుని నియమింపం (బయత్నించిరి. మూండు సమ్మ 

తులు సేరిన జయమందుకాల మతనికి సం(పాప్త మాయెను. 

అది చూచి లింకను బానిస వ్యాపారులు విజృంభించి విజయము 

నుందుదురని శెలిసికొని తనపతుమువారు దనకు సమ్మతు 

లియ్వువలద నియు (టంబలున కియస్లివలనసిన దనియు వేజెను. 

అయిన నతని పతేుమువా రతనికి నిచ్చెదమని పట్టుపట్టరి. 

దొనిపిగాంద నతండు మిక్కి-లి స్థర్యముపూని “మో రట్లు వేసి 

శీరవలసినది. "వరుమాద్రము శేదని” గంభీర స్ప నమున శానీం 

చెను, 

అతని కతవారు గొందటు మిక్కిలి చింతిల్లి యేడ్వ గడం 

_గినను నతనిమాట జవదాట గెరి. ండుకతులవారు సేరుటచే 

(ట్రంబలు సీమ (ప్రతినిథి సభ్యు డాయెను. ఈ తరుణమున లింక 

నెదార్యము బయలుపడినట్లు మజియెప్పుడును బయలుపడ 

దయ్యెను.. అప్పు డాతేని గొప్పతన మచటిజనుల మనస్సీమ్. 

యందు నము? నాటంబచెను,  చేశసంరతణమున కిట్టి 

యాడార్యుమేగ దా యనేక పర్యాయములు గావలని యుండును 

ఎ కేదీయు మనదేశమున నిప్పటి స్థితిలో మనకు ముఖ్యతే మము. 
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గదా! చట్టనిర్తాణసభకు నను (పతినిధి గావలె నేను (పతినిధి. 

గావలె ననుట మాని మననా రెన్నడు లింకను గజువిన తేజం 

గున “నేరు (ప్రతినిధి మైన నేమి? దేశ శే మమునకుం బాటుపడు 
దము గాక? యందురు? 

ఉపోద్దాతమున దెళాధ్యత్షులు నిర్వాచకుల సమతులచే 

నేమింపంబడుచుందురని [వాయంబడియెనుగదా, అయిన నా 

నిర్వాచకులకు ౧సాడ దారినూప్పువారు చేళజను లే యగుదురు, 

భిన్నాభిపాయము లెక్కడనుం గలుగక మానను. ముఖ్య, 

విషయముల నట్టి భిన్నా భి ప్రాయము లొక దేశమున గలిగినచో 
నా యభిపాయముల ననుసరించి కకు, లేర్చడు. (ప్రజాపరి 

పాలిత దేశముల నీక్షతుల ముఖ్యాధికారము వహించును. వ 

కత యభిప్రాయము జనసామాన్యమునకు సమ్మతం బగు నా 

కక్షుయ శౌసించుట కరత నందుచుండును. * రాజ్యాధికారుల. 

౫ ఇంగ్రాండునందును నిదేవిభము. మనకు లార్డు కర్టను (ప్రభువుగా ' 

నుండినపుడు కాంజ ర్వెటివు కక్షవారు రాజ్యాంగము నడపుచుండిరి, ఎర్లి 

(పజలకు సంపూ నక్ష స్వాతంత్ర్య మియ్యాలహడదనుట వారి యభిప్రాయము. 

స్వాలాభము గణీంచుటయే చారి ముఖ్య ద్లేళము. కావుననే మన మప్పుడు 

గుడిచిన యిడునులు మనల నిప్పటికిని వీడకున్న వి. ఇప్పు డన్ననో లిబరల్ 

కక్షవారు (అనగా నందణకు స్వాతంత్ర్య మి చ్చుటయే యొల్లరకు లాభదాయి 

యను కశ్షవారు) రాజ్యూంగము నడప్రుచున్నారు. కావున మనదేశమునకు 

మంచిరోజులు మరలవచ్చిన వనియ మన మెక్కు_డు (శ్రద్ధ 6 బుచ్చుకొని. 



రశ అబ్రహాము వంకను. 

'వియమింపంబడుటకు న రొక గొప్పసభ జేర్చి. 

తమ కిచ్చవచ్చిన వానిని( ఛేర్కొ_ందురు. అతండ సర్వుసాథా 

రణముగ జయ మందును. | 

లింకను దేశాధ్యతతకుం బెనంగునప్పటి కట్టి కతు లట 

మూ డుంజెను. అంచు రిపస్మికను (అనయా _పజలుగాసి, 

వారి (పతినిధులుగాని రాజ్యము నడపవలె ననియు నందణుకు 

జాతి మతశేదము లెంచక స్వాతంత్ర్యము గలుగంజేయ వలె 

ననియు నను కఠయె మహాబలవంతముగ నుంచెను, 

ఈ రిపబ్లిక్ జాతీయసభ 1860 వ సంవత్సరము జూను 

"నెల పదునాణవతేదీన చికాగోతూ జరుపంబ జెను, దూ రాగత 

(పజలకును వారి (పతినిధులకును గూర్చొనుటకు. దగినవిభ 

మున నెక "పెద్ద పందిరి నిర్షించియుంచిరి. సభనాం డచ్చట నిరువది 

యెదు వేలజను లానీనులైరి. అకశ్ను వారిచే నేమింపంబడత గిన వారు 

లింకనుతో నెనిమిదిగు రుండిరి. అందు గొందటు లీంకనున 

కంటు నెక్కు-డు ప్రసిద్ధి గాంచినవారు, అయినను వారిలో 

వారికి సమృతు లెచ్చుతక్కు_వ లేనతటి వారివారుగూడ లిం 

కనునశే సమ్మతు లిచ్చిరి. కావున నాసభవారిచే లంకను దేశా 

ధ్యతుతకు జేరొ-నంబడియను. లింకను దేశాధ్యతుతకు 

పాటుపడిన సల మందుదుమునియు మనలో (పాముఖ్యులు నెక్రి,_ 

వకా)_ణించుచున్నారు 



పదునాణవ ప్రకరణము. కేర్థ్ 

నుడువంబడినతోడ నె జనులు గనుపటచిన సంతోవము వర్ణ ౦కు 

దరముగాదు. ఒక్కడ  సభాసకుల క రాస్ప్సాలనంబును, 

నొక్కె_ెడ మెబూాత్పుకుల జయజయారావంబులున్కు వే 

రొక్కె-డ  *లింకను వేర్కొనంబడియెను. ఫిరంగుల (మో 

వరల ఈ సేవకుల యార్భాటములును, మణొక్క_డ 

తెరతేరలె వచ్చు ఫిరంగి శోబ్బ్దంబులును మిక్కుటముగ పిక్క. 

టిలి యుత్సాెహాూాదధి మికిమిోటణీ వెల్లీవిరియుటం . దెల్లము 

చెసను, 

ఈ విషయము దంతీవార్తమూలముగ స్ప )౦గుఫిల్లున 

బననా యెను, అచ్చటి వారు మిక్కి-లి యలరి లింకనునకు. 

బూర్వాచారానుసర ణముగ( గొన్ని యుత్తవు సారాయిడిను 

“ee oe కానుకగ నంపిరి. అతడు వానినెల్ల మరల. 

అను శక మూ యింట నిట్టై పదార్థము నెప్పుడు నుంచుకొన 
బంజ్థ్థున్ల 

వుని మో చెలులు నుకు గాదే" జ (పత్యుత్త తరము ye 

ws కము లాథిత్య మంగీక రింపం _ార్జితు ₹ లెరి, అతడు దనకు 

,ఆగొారవమునక్రుం (బతీకారముగ. దనయింటికి. నొందలు 

సమిజమగు సుస్వభావముచే వారి శెల్లరకు స్వాగతం బెచ్చి 
క్ష ) 
ఇతేన గృవామున దయామయుం డగు నిశ్వరుం డిచ్చిన శుద్దో 

"దకమునకన్న బలవంతంబగు. బాసీయము లేదని పల్కి వారి 

యాయురానోగ్యములు చెవుడు హెొచ్చించుగాత యని 



బజోము లింకను. 156 ఆబ్ర, 

(పార్టించుచు నొక గిన్నెడు 'తేటనీళ్లు న్వీకరించెను. * సమ 

యానుగుణముగ6 దన యభి_పాయముల లింకను మార్చుళొను. 

నని జను లనుకొనిరి గాని యత. డెప్పుడును మంచిమార్షము: 

వదల(శాయెను. లింక్ను బౌనిసంబు నెంత బలముగ నెదిదించు. 

(చాగుటను నంతియ బలమున ఖండించును. జనులు దేశా 

ధ్యముండు గొరవాస్థము (దాగుట ముఖ్యమని తలంచి యుండి 

నను లింకను దన కార్యముల చె నట్టిదాన గాొరవము లేదనియు 

దేన్రుం డిచ్చిన స్వచ్చోదకమునకం యె బలిష్టమగు పాసీయంబు: 

మజటొండు బేదదనియు బపిొరంగముగ. జూశును. 

వింఠను జేరొ్క_-నంబడియె ననువార్త పర్వ గానే బడ్జ 

వీములయం మ రోపజ్యాలలు నింగిము ట్హైను. సంయో 

౫మునుండి ఏడిపోయెదమని కొన్ని సీమలు జంకిం చెను. నవంబరు 
నవలలో లింకను నిర్వాచకుల చే నేమింపంబడునప్పటికి దక్షణ 

నీమ లేడు దాము మిక్కిలి పనిచేవీ యుక సూతనసంఘు. 

మేర్చలుచుకొొని 'రాంబోవు మెహాోత్చాతముల సూచించు 

గొఅకొొఅలు వఏనికించెను. 

కడుదూరమున శాతవజలదములు గమిగూడుచుం జెను. 

వానియుణుములును గొంచెముగా విననా యును. నిమి 
క 

* మనము మం తౌక్షతల. గైకొని యా శీర్వదించు తెజింగున బాశ్నాత్వు. తు 
"లేచేని యొక పానీయముం బుచ్చుకొనుచు నాశీర్వదింతురు, ఆశీస్సు నందు 

-“ఫారు మనయందువ లే సమ్ముఖమున నుండవలెనను నిగ్బంధము లేదు, 



పదునాజవ ప్రక రణము. 157 

_ చూగ్లముల నోటువడి గుండుదెబ్బలచే జయింతముగాకని బద్ధ 

నీమలు బగ్గ వెరముం బూనిరి, యుద్ధము తప్పక తటస్థించు 

ననుట తెల్ల మాయెను, 

చెరొ-నంబడినదాడిగ బింకను సమ్థుఖమున కనేకులు 
వచ్చిపోం ౫డంగిరి. గొప్పవా రనక, సీచు లనక, ముదుక౦ 

BESET UNE, వి అనక, భాగ్యవంతు లఅనర్ యమెల్లరును 

నా మహానీయునిం జూడ వచ్చుచుండిరి. ఇట్లుండ నెకనాం 

డిద్దణుబౌలు రతని కార్యజ్ఞానము ముంగల నజ్ఞైాడుచుండిరి. 

వారి న త్యాదరమున జాసి లింకను, 

“నాయనలారా! సాఖ్యంబున నున్న వార లే! మో శే 

నేమి సేయవలయు? రండు, కూరొనుం” డనియెనుం 

వారిలో6 గుబుచటివాడు * మేము గూర్చొనరాలే” 

ద నెనుం 

“మో కేమి గావలయునూ యడుగులి డని లింక్రను 

నారి జంకు నుడుపువిధమున. బల్క్మను, 

దాని కా చిన్నవాడు * నేనును నాస్నేహితుండును 

మోపొడ న్రనుగుణించి వివాదపడితిమి. తాను మాపొడుగున్నా. 

డని నుడువుచున్నా ౧” డనెను, 

అదివిని లింకను మొగమున చిజబునగ వంకురింప ఆలా 

గా? ఆ చిన్నవాండు నిశ్చయముగా. బాడవ్ర గనే యున్నాండు. 



138 ఆబ్రహోము వింకను, 

చూతముగదా” యనుచు వెడలి తన క్రిం దెచ్చి ఆ ఎవ్వరు. , 

పొడవైనది చూతము రమ” ని జాగోత్తేగ నా కిల్లవాని పొడగు 

లెక్కించి తనపొడన్రను "లక్కింపందేసి యిడద్ద ఆోక్క- కు పొము. 

గగుటం గాంచి, 

“అవును నిజమ, మే మిరున్రుర మొక్క_టియ,. అతం 

డీవిమయమును సూతుముగ (గహించె” నని పొట్టిచాలునకుం 

జెప్పి పేరి తగవుందీర్చి మంచిమాటలతో వారిని బుజ్జగించి 
పంపవిపెును. 

ఘనత ఘనత యని మౌఢ్యము పూని యజ్ఞానుల్నపె 

మండిపడెడు మపహోనుభాన్స లీ లింకను నడత గమనింతురు. 

గాక ! 

అతు న్యాయ వాదిగ నున్న ప్వుడు తన [భమణముల. 

నొనానొక ముసలాపెయింట భుజించుచుండును, ఆమె యతని. 

దర్శింప నేతెంచెను, కొన్నివిషయములను స్మరింపంజేసినత రు 

వాత నామెను గుర్తించి సంత సమున స్వాగతమిచ్చి కుతో ల 

(పళ్న లడిగను, అందుమోంద నామె, 

(నాడు మో శేను బెట్టిన వీదయుపభోజ నము జ్ఞ సీయం 

ద్భున్నుదా?” యనెను. 

* లేదు. మాయింట చే నెప్పుడును భోజనమున లోప. 
మనుభవింప లేదు.” 



పుదునాలువ పృకరణము, 159 

“ఒకరోజు మే మెల్ల రమును గండం బదార్హము లెల్ల యు. 
గర్బుపడీ యుంజెను, అకు తరుణమున మో -కేగుచెంచినిం 
కొంచెము రొస్టైయు. బౌాలునుమా[తమునే మో కొసంగితిని, 
మో రది న్వీకరింపుచుండంల శే మన్నన వేడం *జి;తిలచేల. 
ఈయూాహోరము దేశాధ్యశ్షున వైనం జూలదా* యంటిచి” 
యని యావృద్ధ నారి నావాదయము గ బల్మెమం 

లింకను దాని! నవ్వి యా స్యల్పాహారము.. జ.వి కిం న 

——0 డెచ్చుటకె స్నే వాభానమున నెనిమిడిమైల్లు నడచివచ్చిన 
యవ్వం గొనియా చెను, 

చికాగో పట్టణమున లింకనును గారవింప నెక ని ప్ప, 
సభ జరిగెను, ఆసమయమున నుక చిన్న పిల్ల భయపడుచు. 
లింకనును జెరవచ్చుచుంచాను.. లింక నద్ర గనిపెట్టి చేసైగచే 
చానిం బిలిచి 4 అమ్థాయీ |! సీ కేమి కావలయు. చెల్పు”' 
మని యడిగెను. సంకోచవృ త్రి నాకన్న మీపేరు గావతా' 
నని వేజెను, వంతీలో  మటికొందటు గన్యలు వచ్చుట 
గౌంచి లింకను ఈ ఇక్కడ నింకను గొందజుపడుచు లున్నారు 
నీ థొక్క_దానికి నా నామమిచ్చిన వా ెల్లరు నసంతుష్షు 
లగుదురుగదా” యనెను. 

66 మొత్తము మే మెనిమిదిగు రున్నారము. Ss 

మ్ా వేరియ్య వలయు నని” యా శిశువు వల్కెను, 



"160 అబ్రహాము లిికనుం 

“అయిన నెనిమిదిముక్క-లు కాగితమును నీరాయ్యు 

నొక లేఖనియు గొనిరం” డని జనులచెేం గిక్కి-రిసిన యా 

గదియంద యొక చే గూర్చొని తనపేరు (వాసియిచ్చెను. 

నవంబరునెల 6 వ తేది లింకను జనసామాన్యూల చేతను 

నిర్వాచకుల చేతను సభాధ్యత్షతకు నియమింపయబశెను. న్చ్రింగు 

ఫీల్లువిడిచి చేళాధ్యతుత వహించుటకు వామీంగ్రనుకు. బోవు 

ఉరుముందు లింకను తల్లిని నితరచుట్టములను దర్శింప వెడ 

"లెను. తల్లికిని నతనికిని జరిగిన సంభాషణ వారి పరస్పరాను 

'రాగమును వెల్ల డిపజచుచున్నది. ఆమె స్వంత కుమారుం 

జోలె నతనిం గారాబమునం జూచుచుండును. అతడును దన 

“త ల్లినింబో ఆ నామెను గారవించుచుండును. లింక నామెదగ్షర 

సెలవ్రుపుచ్చుకొనుతటి వారి యనుభవము శోకము పుట్టిం 

చెడిని, తల్లి యతనిం గట్టిగ గౌగిలించుకొని * నాయనా! 

పోయివచ్చెదవే. నిను మరల6 జూడ(జాలనని సామునము గం 

శించుచున్నది. సీళత్రున్సలు నినుం బారికొ ల్పెదరని భయమగు 

చున్న”దని య్శళువులు నించెను. లింకను గద్దదస్వనమున 

మాతా ! అహ్షైన్నటికిని ఖతిల్లకుము. దైవాను(గవా ముండిన 

నంతయు. జక్కూపడంగలదు. మణుల మన మికువురమును జూచు 

కొందుముగాక ” ని యామె నోడార్చి యామె సెలవుబాంది 

2801 న సంవత్సరము వీబ్రవరినెల 11వ శేది న్పీ)ంగుఫీల్లు 



పనదునాణవ (ప్రక రణము 1061 

వదలి వావీం్థానునకుం దరలెను. అతండు దనస్నేహితులకు 

వెడి వాక్యములో దనకు దైవము సహాయపడవ లెంగాక 

తా నెక్కడ యేమిసేయుటకు ననర్షుంయయని చేవునిపె భార 

'మువెచి న్యాయమాగ్షము పె దృ సారించుట వెల్ల డిం-దెను, 

అతనిని శత్రువులు చంపుదురేమో యని దగులొందిన 

దతని జననిమాతము గాదు, న్నీ )ంగుఫేల్గునందలి స్నేహితు 

"లెల్లరును నశ్లే వ్యాకుల మందు చుండిరి. 

ఆఅత్(డు వాషీంగ్లను సేరుమార్లమున నందిన గొరవ 

మంతింతన రాదు. (తోవయందు. _బతిపట్టణమువారును నత 

నింజీరి మెహూాత్సాహమున మర్యాదలు సలివీ యాతని 

వాగమృుతము [గోలుచు వచ్చిరి. ఎచట జూచినను గ రాన్సాల 

'నంబులున్కుు జయజయా రావములును, మంగళ ఛ్వానములును, 

జెన్రల కానంద మొసంగసచుంజెను. చితతోరణంబులును, 

బహూుపథధ పతాకములును, సర్వజన సమూవాములును నతని 

చారి నలంకరించుచుంచెను. ఇ ట్లనన్యనామాన్య వైభవంబున 

మహాోవిరుండువ్రాలె లింకను ఫిలజెల్సియా సేరవచ్చునప్పటి 

కూత నిం జంప6 జేయంబడెన (పయత్న మొండు గనిపెట్రిరని 

వార్త డెచ్చిరి. కావున మటుసటిడినము మధ్యాహ్నము బహొ 

రంగముగ వె భవమునం బోవుట మాని నాంటిరాత్రి యేరికిం 
"జెలియక లింకను [ప్రయాణముసలివి వాషింగ్గను సె రెను. 

11 



142 ఆబ్రహోము వింకను. 

పదు నేడవ ప్రకరణము. 

ఉసి తగ హా” లంకర ణము. 

న 

ఉ తృమోాద్యోగమున లింకను నూవిన యాచార్యాది 

గుణసంపత్తినిగుతించి తెలుపుటయె మనకు. గర్తవ్య్వము గాన 

నేడు దెళాధ్యయముండుగ నున్నంత కాలము (పబలుచుండిన 

6 దిరుగుబొటు” నణంచుటలో నతండు సేనీన మేర్వాటులను( 

గనుపజుచిన శక్తియు వర్ణించుట యనవసరము. రెండుకోట్ల 

సంఖ్యగ ల 6 నీంయోగపు” సేననుదీర్చటయందును, జేశ్ము 

నందలి యపాయకరంబులగు కతల నదపున నుంచుటయం. 

దును, దేశ భక్తి పూస్త్ట్రయగు. (బతిమనుజుని గౌరవ విశ్వాస 

ముల సంపొదించుటయందును, వేన వేలుయుద్ధరంగ ముల జయ 

మందుట యందును, మహాశేకియుత మగు నావిక యైనిము. 

నిర్ణంచుటయందును, యుద్ధమున శ్ర మూండు వేలకోట్లు డాలర్లు 

సేక్పుటయందును, రాజకీయ వ్యవహారముల జనులకు నమ్మిక 

గలుగంేయుటయందును, నాలుగుకోట్ల బానిసలకుస్వచ్చంద 

వృత్తి నొసంగుటయందును, ము న్నెన్నటికంటు నెక్కు_డుగ 

-డేశమునకు నెమ్మది చెచ్చుట యందును లంకను వెల్లడించిన 

వక్తి సామ ర్థస్టంబు లత్యద్భుతములు. ష్ నన్ని టింగార్చి 

(వాయగడంగిన నెకొ-కదాని కొకొ_క సంపుట మైనం 



కదు నవేడవ (ప్రకరణము, 163 

జాలదు రోవుక రాజ్యమును మెహాన్న తపదవికి. దెచ్చి 
లోకమునందలి నాయకకిఖావుణుల (శ్రేమ్రం డని వేరు వడసిన 
నీజరునకంటు లింకను గొప్పవా(డని యొ-కానెక పెద్దసభ 

యందు నుడువంబడియెననిన మన కక్యా-ర్భ్టముల నిళ్ళయ పరి 
మాణము స్ఫురెంపంగ లదు, వంత మహాద్భుత వ్యా పకము గల 

విషయముల. జర్చించుటలో లి-కను స్వభావము సంపూర్హ 
ముగ బయలుపడక్ష పోవచ్చును. గొప్ప రాష్టా/ధిపతియె 
కోట్లతో. చెన్న (దగు బైజలం బరిపాలించుచు. నతండు సర్వ 
నాధారణకా రన్టిముల ను మెలగానో విశ దీక రించిన నతని 

గొప్పతనమునకు దారినూపిన గుణపుంజములు దెల్లము గాం 
గలవు, ఉపన్యాస సహా సములకం పె, గోన్ని యుదావారణము 

లాతని సామర్థ్యము, న్యాయబుద్ధి, దెళభకి, (పయత్న శక్తి, 

దయాళుత్వము, స్వబలసాహాయ్యపరత్య్టము, మనోచదార్జ్యము, 

చాతుర్యము, వివేచన, (పతిభ, యౌాదార్యము, (వాబల్యము 

మున్నగువాని జక్కగ 6 జూపంయగలన్ర. ఈకారణము (బట్టి నిత 

గృవాము”*న లింకను గడపీన సంవత్సరముల నాతని చరిత్ర 

యందలి బోధకవియనుల నెలి వాయుచు వ చ్చెదము, 

* అమెరికా బేహమందలి సంయుక్త రాష్ట్ర ముయొక రాజధాని యగు 

వాషింగ్ టన్ పట్టణములో బేశాధ్యతు లుండుటక్రు నిర్మింపంబడిన రాజ 

మందిరముకు ౪ నీతగృపహా *” మని పేరు, 



164 అబ్రహాము ఖీింక ను, 

1361 వ సంవత్సరము మార్చినెల 4 వ తేది లింకను 

దేళాధ్యమేత వహీంచు నుత్పవము జరుపయిడియెను. ఆ యా 

నందము చూచుటకు లతలకొలంది జనులు వాషింగ్షను 

పట్టణమునకు వచ్చిచేరిరి. అల్ల రుల కారంభించి చెళాధ్వశ్షుని 

జాడిచివేయ( ([బయత్నములు గాయగల వేమా యనుభయమున 

జనరల్ సా కూ పటణమును గాపాడుటకుం దగిన దండు 

| లు 6 

నాయతపణ చి యుండెను, లింకను దన [పథమోపన్యాసము 

నీ (కిందిపదములతో రాజ్యవైగుల హృదయములకు నాట 

బలి ముగిం చెను. 

: అత్ఫ వ్తులగు నో చేకశీయసోదరులారా! నావలన చెంత 

మా(తమును నంత ర్యద్ద స్తీ గాల జాలదు. అట్టి ఖభూర 

కృత్యము జరుగవలసివచ్చిన దానికి మోర యావశ్యోకత లుగ 

జేయునా రగుదురు. రాజగ్టీనిరాషహాకు లెప్పటికిని వికాపెC 

బడరు. మిరు ముందుపడి పోరాడకున్న మో కెట్ట పెనం 

గుటయు దటస్థింపదు. మో దీ రాజ్యాంగము నశింపంజేయుద 

మని దేవుని యెదుట6 [(బమాణము సేనీయుండ లేదు ; ఆయిన 

ననూ నాయోవపినంత 'రాజ్యాంగమును నిలిపి, సంరత్షీంచి, య 

వింప సంపూర్ణ మనస్కుండ నె శపథ మంగీకరించి యున్నాను. 

ముగింపుసేయ నా మన సొప్పకున్నది. మనము శ్ర(త్రువ్రులము 

గాము. స్నేహితులమె యగుదుము, ద్వేవము మన మొకరిపె 
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నొకరము పూనుటయు దగదు, తామస ముక్క_తేటి మనల 

లోయిఅచుకొనినను నీ యను రాగబంధముల6 (దుంప నీయ. 

గూడదు. అనేకయుద్దరంగములనుండియు, ననేక దేశభుక్సల 

సమాధులనుండియు నిబేశములోని (పతిమనుష్యుని వాదయ 

కమలమునజకును (బతిమందిరమునందలి సభాస్థానమునబుకును 

వ్యావించియుండు. గుప్త సృరణతం్మతీస్పర్శంబున మన సాత్విక 

గుణరాజంబుల (ప్రదర్శంబునకంయు నెక్కుడుగ సంయోగక్రీర్త 

నాస్వనము (_ప్రబలంజేయం గబ్జుదుముగాక 1 

నాటి (పాతకికాలమున లింకను దన ప్రథ మోపన్యాసము 

నంటు భా-ర్యాదులకు. జదివి వినిపించి తన్నూక్కటిగ విడిచిపాం 

డనివేజెను. కవాట మళ్లు తేజచియుండిరి. అతండు దన్నుం దన 

పుుతకళ(తంబులం దనబేశంబును సర్వేశ్వరున కప్పగించుకోని 

యాతని దయామయత్వంబు దమనెల్ల సంరథ్నీంచును గాత 

యని భక్సిరసానుగుణస్వనమున. _బాెడ్జించుచుంట యాళేనిమి [తు 

"లెల్ల వినిరి. అతని పె నిడంబడిన భారము మానవశక్లికి మించి 

దెవసాహాయ్యము లేక మోయ నలవి గాకుంజెను- 

* లింకనునకుం బూర్వ ముండిన రాజకీయోద్యోగస్టులు 

దశ్నీణనీమలవారె రాజ్యమును మహో పీనపదవికి: బెచ్చి 

యుండిరి. అంతర్యుద్దమున శెన్ని మార్షములు వలయునో యన్ని 

మౌాగర్చము 'లేర్చజచి యుండిరి, బాక్క_సమున నొక్క కాసె 
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నను లేకుండ జేయుటయె గాక రాజ్యాంగమునందలి నమ్మక 

మును జెటచి యప్పు పుట్టించుకొనుటయె దుస్చాధ్యము( చేసి 

యుండిరి. దొరకిన ద్రవ్య్వమున విశేస భాగమును లంచములిచ్చి 

యల్లకల్లోలమునకు జనుల రేంపంజూచి రవియుం (బవాద మొ 

కటి యుండెను. ఉత్తరసీమల యందలి గిక్లంగులలోని మందు 

మొదలగు యుద్దోపకరణముల నన్నింటిని దన్న ఐనీవుల ముఖ్య 

స్థానముల కనిపి వాని బలపబుచి యుశ్తరసీవుల బరాభారముల 

చేసియుంచిరి. ఇంక నౌకాసేన గతిజూతు నేనిం దొంబగి యుద్ద 

నావ లుుకుటకు మాగుగ లింకను దేశాధ్యతుత పూనునప్పటికి 

చెండుమా(తమ సనమ? రాజన్టవహుల కక్క_రకు వచ్చున 

ట్టుండేెను. ఇట్టి తరుణమున దత్షీ ణనీవులు దిరుగలబడిన రాజ్యాం 

మునకు బరాజయము తప్పక గలుగునటుల నుండెను. 

లంకను దేశాధ్యకుత వహీంచినవెంటనె సీమ (ప్రతినిధి 

యొక్క_ం డతని కీ విషయముల విశదీకరించి యునైకెడ్ స్రేట్సా 

సంయుక్త రాష్ట్రపు. దండ్రి యగు వాషింగ్షను సేనా నాయకత్వ 

మున కియ్య్ట కొనిన పు జంత కఠిన కాలముగ నుంజనో యప్పుడు 

నంత కొఠినకాలంబ యనియు నతని ఇంత సాధన న్యూనత ౫ లనూ 

లింకనున కంత సాధన స్య్యూనతే గల దనియు. జింతానూచన 

ముగ బక్కె_ను. డానికి _బత్యు తృరముగ లింకను, 

“మూరు జెప్పునది గెంత నిజము, అయిన వాపింగ్రనున 

కంశు నాకుం బరికరము లెక్కుడు గలవు. రాజ్యహితులగు 
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భాకులు స్వదేశాభిమూనులు నా పక్షమున నుండ నా కేమియు 

లోపము గలుగద” ని దిన్దాలోచన పరత్వుమునం దన మనూ 

నై క్కల్యంబును గనుబణబుచుచు నుడివెను. దురభిమాన మతని 

ఇప్పుడును లేదు. జనులలో మెలంగ్ వారి యఖభిపాయ 

ముల నెటింగికొని యనుభవముచే జ్ఞానము సంపాడింపకున్న 

దనశేకివల్లన జయమంద లే నని యతడు చక్కగ [గహించెను, 

'సరషజనానుకూలం బగునా రాజ్యాంగము పె దన చేవీయు 

లందణకు ననురాగము గలదనియు, ననవినీతు లొక్క-రిద్గ 

జంత పొటువడినను జయమందజాలర నియు గట్టగ నమ్మి 

యుండెను. ఇట్లు జనుల నాదరించి కించి తేన ననుమానభయ 

ములు లేక వారిం దనవారిగం (బథమమునుండి 'జేశానుటయె 

యట్టి మెహాోాప్మదవకాలనమునం గర్హవ్యాంళశ మని యతేండు 

గని'ప్రైట మిక్కి లిశ్లా ఘునియము. కొంచ మటునిటుం గొంకు 

నాండయి యుండిన నాపదవి కత డనర్హ్ముం డయి యుండును. 

గత పకరణమున యునె కెడ్ స్రేట్పులో వమూడుకతః 

లుంజె నని చెప్పితిమి. అందు లింకను రిపల్లి కను గరుకు 

జేరిన వాండు, దానితో ననేక విషయముల నంగీకరించునది 

మజియొండు కతు గలదు. అందు [పముఖుంయ డగ్గనను నతం 

జుంజెను. అతనితో ననేకపర్యాయములు లింకను పోరాడి జయ 

మం దియుండెను. అయిన దేశోద్ధారణ కార్యమున శై డన్లసు 
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స్నేహితు లతనిని లింకనుతో. జేరమని వేడిరి. అతండును 

జక్య్కగ యోచించి యిట్టి యుత్ప్చాతముల కాలమున వెను 

దీన్సి న. గార్యము సెడు ననుట పరికించి లింకనున్నే హముంగోర 

ళం నీత గృహమున ”కు6 జని యట లింకనును దర్శించి, 

తండ్రి! లింకను! ఈ రాష్ట్ర (మున కెల్ల దెశాధ్యముండ 

వగు నీవు నాకును చేశాధ్యమండవె” యని చే యిచ్చెను, 

లింకను మనము కరగి మిక్కిలి సంతసమున నా కరంబు నీక 

రించి యతని దేశ భక్తికి మెచ్చి వందనము లాచరకించెను. ఈ 

విధమున మహా (ప్రసిద్దివడిన యిద్దటు (ప్రతి కతయందలి 

(పాముఖ్యులు_ చేశ శ్షేమమునతక్షై యేకీభవించిరి. తరువాత 
లింకను డగసునకుం దన యుద్రేశ ప్యతమును జదివిచెప్పెను, 
అం దతండు "జెబ్బదియైదువేల సైనికులం 'జేర్చ నిశ్చయించి 

యుండెను. డగ్హసు దక్కి నవిషయమునెల్ల లింకనుతో నంగీక 
రించి యిీోవిషయమునమ్మాత్రము * రెండులతుల సేనకూర్చిన 

బౌగుండును. మా శతువుల టక్కరితనంబుల నే నెజింగినంత 

చక్కగ మా శెలుంగరి” ని తెప్పి యాడేశ పటముపై 
రశ్నీంపంబడవలసిన స్థలముల నెల్ల. జూవీ రాజ్యాధికారు లిప్పటి 

తిరుగువాటు నష్టా యణంచివేయ గట్టి యేర్పాటులం జేసి తీర్ 

వరానని చెప్పి ముగించెను. 

మరునాంజె లింకను డగ్గసు లొక్క_ చు రనుట దేశ 

మంతయు: చెలిసిపోయెను, నాండుమొదలు డోసు పరలోక 
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(ప్రాప్తి జెందువటకు లింక నతని యాప్తస్నేహితుండుగ గణించదు. 

చుండెను. అతండును లీంకనుకు శ్తువుల మాయోపాయ 

ముల 'ెలుపుచు మౌహాూపసపశకార మొనడించుచుంఆజెను. 

అతను దిని కే నాతని మరణము చేశమునకంతకు నష్టమనుట: 

లింక్షను వెల్ల డిచేసెను. 

లింకను దన (పథ మోపన్యాసమున. జేసిన వాగ్రాన 

ములకు 'భేదముగ నెన్నండును నడచినడి లేదు. “మిరు 
ముందు యుద్ధము నకు. జూరంబడకున్న మి శెట్టి -పనంగుటయు ౯ 

దటస్థింప దిని తన ్రతికమవారికి జెవ్పిననాక్కు. నై 

పాలించెను దవృణరాష్ట్రముల సంఘమువారు 1861 వ సంవ 

తరము ఏపిల్ నెల 12 న జేదిన డిరుగంబడి సంటరుకోట్టపె 

ఫిరంగి వెల్చి ముందు యుద్ధమును (బౌరంభించినవా రి నాంటి' 

మధ్యావ్నాము “తిరుగుబాటు” సేనాని యాకోట సేనానిని, 

లోంబడు మని యనియెను. అందుమోంద నతడు * రాజాం 

గముపరమున నీకోటం గాపాడుట నాకు ధ్గమె యున్నదని. 

(ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. 

౧ 66 అట్లయిన సపట్టణమువారు వమావైరులని యెంశాదమ”ని' 

“ తిరుగుబాటు” సేన యాసట్టణమును ముట్టడించెను, 

లింకు నాపట్టణమునందలి నక భోజనపదార్థముల 

యుద్ధనావయందు. బంపుటమాని సాధారణ  నావయందు.6 
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జం పెను, శత్రు లద్దానింబట్టి యూపీ వేసిరి. ఈవిహయము లింక 

నెంత న్నేవాము.గోరి కలవామునకు6 గారణ మొసంగ నయిచ్చ 

గలవా(డో విశదము సేయుచున్న డి. 

తేమ శక్షికొలందిం బోరాడి ఫలముగానక యా పట్టణపు 

న శత్రువులకు, బదుమూడవ తేది లోంబడియెను. 

ట్టు దశక్షీణమునందలి బద్ద సీమలు రాజ్యాంగము పె 

"దాడి వెడలుట నిద్ధమాయెను, రాజ్యా ధికారు లవలంనింపవల 

నీన మార్షమును వార తెలియంచేవీరి. ఎక్షీయినను బయతక్నించి. 

యల్ల క బోలములనడుగంటంజేనీ బద్ధ సేమలం బరాజితుల. నేన్స 

'లీరవలెననుట విశద మాయెను. దానికి యుద్దముదక్క_ వేరొం 
డుపాయము  లతేకుండుటయు బయల్పడాను. అందువలననే 

'లింకను జెబ్బదిమైవువేల సైనికుల నియమింప నిశ్చయించెను. 

నాటినుండి యతండు శ్య్తతువుల నడంపందగు నుపకరణముల 

సెకరించుటయందును సేనావివమయముల నెటీంగికొనుట యం 

దును మగ్ను. డయ్యెను, అన్నివిషయముల నందజి యభి 
(స్రాయముల విని తనయభి పొయముల మార్చుళొనుచుండినను 
వీంక నితరులకు భయంపడి తొను మంచిదని నమ్మినది వదులు 

బాయదు గాందుం 

దన్న ణన్సీమలయందలి బానిసలకు నాయుధథములిచ్చి వారి 

సాయము గొనినయెడల లెస్స యని యొక కార్యదర్శి (వా సెను. 
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దానికి లంకను * బద్రి యెన్నటికిం దగదు. ఈవిధమున. గార్య 

దర్శి స్వతం తెంప గూడదు. ఆపని తనదిగాదు, నాజె యగు?” 

నవెనుం 

'శ(తువులచేతం బడీన రాజ్యూంగసెనికుల వారు బహు 

కారము జూ చుచువచ్చ్చిరి, జేశప్ప జను లెల్లరును గన్ని 

ఘోారకృత్యముల విని కోపోద్దీ పితు లై యుండి. కాన్రున( 

గొందటు లింకనుం జాసి అమన చేం బడిన త్తు )జనుల బాధించి 

(పతీకార మొనరింపు(డ”ని నుడివిరి అదివిని యత? జాగ 

వాము సూచించి, 

6 ఆవిధమున ననొక్క-నా౭డును మనుష్యుల. వీడింపం 

జాూలను. ఎవ శేమియాడిన. నాడువుకు గౌక, వమి చేసినను 

జెయుదురుగాక,. నే నట్టి యమానువ కార్యముల సహింపం 

SHR _పత్యుత్తర మి చ్చెను. 

లంకను కతువా రనేకులు శామేునను కార్థదర్శిపె 

నిష్టము తేనివానై యతని నాపదవినుండి. దీయింప సమకట్టి 

వ్రొందటు (పతిసిధుల నేర్చి లంక నువద్ద కుం బంపిరి వారు సెప్పున 

దంతయు నిని లింకను, 

“అయ్యలారా! మో నేమో చెప్పుచున్నారు. అయి 

నను నాకు నమ్మకము గట్టద యేను, అతని సె నొక్క సత్వ 

మగునేరము సూకితిశేని నే వాతనిశిరంబు మో కప్పగించెదను, 
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అయిన నిశ్చయ మూవంతయెన లేని వెడగుమాటల నమ్మి నే 

బనియబూనువాడను గా” నని నిర్భయముగ 6 బలికి వాడినెం 

బంవీవపేెసను. 

ఫిరంగి యొక్క_టి (కొత్తగం చేయంబజెను. దానిం బరీ 

శీంచుటకుగా నొక కొందటు సీమ ప్రతినిధి సభ్యులు నియ 

మింపంబడిరి వా రావిషయమును విపులముగ నేంబదిపుటలు 

నింపి _వానీపంవిరి. లింక నాగంథముం జూచి “వీ కందుల 

గొంచము జ్ఞాన ముపయోగించి విషయముల సంవ్నీస్తముగ. 

దెలుపవలదే? గుజ్జమును బరీశ్నీంపుండనిన డాని రోమముల 

లెక్కించునట్టి బుద్ధిమంతులుగ నున్నాగు. నే నిది సదునుకొన 

మటియొకజన్ల 'మెత్తవలనీన దె” యనుచు దాసి బల్ల పై 6 ణాలు 

వెచెను. 

నోకా సేనాధికారు లిద్ద అు వ్యావారుల నన్న దమ్ముల 

రాజ్యాంగపు ధన మపవారించిరని వారిిపె నేరముమోపి 

కారాగ్భహమున నుంచి నెలలకొలండి వీడించుచుండిరి. లింక 

నావ్యాక్వెమును బకిశీలించి యన్నదమ్వు లిరువురును నిరప 

రాధు లని తెలిసికొని తానే యధికారము పూని, స 

“ ఈ యిరువురును నౌకా సేనవిషయమున లకతుయిరువది 

మైదువేలన్యాపారము జరుపుచుండిరి. అం దిరువదియైదువే 

లపహరింప వారి కెడ ముంజెను. వారిపె నేరము మోవినది 
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నెంకువేల యిన్నూరింటికె. అందు నిప్పుడు సంశయించు 

చుండు నది నూటివిషయమె. నే నతం డొక్క కాసెన 

నపహారించెనని నమ్ముట లేదు. కావున నిదివజకుం 'జేయంబడిన 

తీర్పు లన్నియు నే నంగీకరించుట బేదు. అవియల్ల సిందుమూల 

మున రద్దుపణుసయిడి (పకివాదులకు స్వేచ్చ యొసంలగంబడీన 

దిని యుత్తరువు చేసెను. 

ఈవిహయములన్ని యు లింకను మెతనివాం డైనను దగిన 

యెడ ధైర్యము సూపుచు వచ్చె ననుటను స్థరపబిచుచున్న వి. 

అతడు దానే స్వయముగ యోచించి పనుల దీప్పుచుండె 

ననుట ల౧హాడ విశద మగుచున్న ది. 

కొరతను 'దెళాధ్యవత వహించిన రెండవయే డతని కనేక 

దుఃఖములు సంభవించెను. యుద్ద పు వార్త లొక్కటియెగాక్ర 

యతని కుమారు డొక్క._(శు మృతినొం బెను. రెండవవాడు 

పరలోకపాప్తిం జెంద సిద్ధపణాను. వింకను వానిని గాచుచు 

బవూకాల మిలువెడలి బయటికి వచ్చిన డెటు౫(డు. పు(త 

వియోగ మతనికి మిక్కిలి యసవ్యా మాయెను. ఎంత పని 

పొటుల నున్నను * నాయనా” యని ముద్దులొలుకు. బల్ము_ల 

దగ్గర జేరు కుమారుడు మరణావస్థయందుC బటుండు టం 

జూచిమాచి యెల్ల పుడు దుఃఖంచుచుంజను. కుమారునిషె 

“నినరున విలపించుచు గడు న్యమహృద యు. డే పలుమాటుూ 
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"జవముం దలంచి ప్రార్ణించుచుండును. అప్పుడు జరుగు యుగ్ధ 

మున న్యాయము జరుణులాకనియు 'వెడుచుంజెను. 

రెండవకుమాంరు(డు మెట్ల మెల్ల ౫ నారోగ్యము నందెను.. 

యుద్ధమునందును రాజ్యాంగ మల్ల నల్లన జయించుచు వచ్చాను, 

లింకను దన రాష్ట్ర )పు స నికులయందలి దుర భ్యాసముల 

మాన్య మిక్కిలి పొటుపజెను, (తాగుంబోతుత నము బడు 

కానుట యను సీరంకువిషయములగుజించి చక్కగ నుపన్య 

సించి వానిశెంటిని నణంచుట కుత్తరువులుగేసి వాసినెల్ల6 గట్టగ 

జెల్లించు చువచ్చెను. 

లింకను యుద్ధ భటుల యెడం ౫నుపబుచిన( (శేోవూలిశయ 

విషయములును, నతండు బానిసలకు ముకినొసంగి వారి నాదరిం 

చిన తెజంగును నొకొ,_క్క- టొకొ్కక్కప్రక రణమున కరం 

మెనది గాన నిచట6 బూాందుపజపఈ బడవయ్యెను. 

వను నిసిముద వ ప్రకరణము. 

లలా దనురాగము. 

ళ్ 

వ 

ఇంతకు బూర ముక(పకరణమున లింకను బ్రాకుహోకు. 

యుద్ధమునకు పైనికుండుగ వెళ్లనని (వాసితిమిగ దొ, ఆతం 

డపు డనుభవించిన కష్టనుఖములు వమునమున నుంజెంగగాన 
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దేళాధ్యతుత వహించినతరువాత నతు యుద్ధ భటుల పె 

ననురాగము సూపుటకు. (బౌరంభించెను.. అతని దయావమ, 

యత్వసౌజ న్యము లీ విషయమున మిక్కిలి (పోద్బల మొసం 

గౌను. అప్పటియుగ్గ మును గుటిచి మాటలాడుచు లింకను,. 

5 ఈ ఘోరయుగణ్ధము దేశమునందలి జనులెల్ల రం గొప్ప 

తొందరలపాలు చేయుచున్నది. అయిన నిది దుర్భరముగ 

వేధించుట సేనికులనుమాక్రమె. *'(బదికియుండిన భుభములం 

బడ యవచ్చు ననుట సర్వసానూన్యజ నస మ్మతము౫ నున్నను 

యుద్ధభటులు దేశోహికారముననై తమ (ప్రాణములనె తృణీక 

రించి నిలిచి యుసుకులం. దొజుంగుచుందురు. కావున వారిద 

యుత్తమధక్షము ; వారె సంపూర్ణ గారవమునకుం "బొకతు 

లొని నుడివి తదనుగణముగ చవారియెడం (బవర్సించుచుంజెను,.. 

అతడు యుస్ధభటులం డన కుమారులయబోతె గణించుచు. 

బు(త వాత్సల్యము సూప్తి “ గుజ్రలారా యని విలుచుచుం 

డును. వారును (తండి లిక నిని యతనిం (బేమించు. 

చుందురు, 

" అధికారు లనేకులు యుద్దభటుల విషయ మై లింకనును. 

మూాటిమూటికిం జూడయగసహాడద సి కట్టు "సేయం బూనిరి. ఆయిన. 

నతం డట్టియెర్బాటుల కంగీకరింపండ య్యెను. తన కుటుంబ. 

మునకు. జేరిన విడ్డలు దవుతవు సుఖదుకిఖముల. జెవ్చికొన.: 
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'ననద్దళవిధిగ రావచ్చునని యత డుత్తకును సేసెను, అధికారు 

లడ్లగింపం (బయత్నించుటకుంగూడ6 గౌరణము లేకపోలేదు, 

దేశాధ్యతుత పనులె వెక్క-కుమోరి లింకను కాలమంతయు 

నాశమించుకొని యతని నలయింఛుచుండును. ఈదిగువ. 

గనుపజచిన లింకను దినకృత్యములం ఒబకించినవో నత, 

డీయుద్ధ భటుల నెప్పుడు దనియించుచుంచెనూ యను నాళ్చ 

'ర్యము మనకుంబుట్టక పోదు, 

“లింక్రను వేకువజామున లేచువా6 డగుట (పతిదినమును 

దన స్వంత లేఖన (ప్రతి లేఖనమునకు రెండుమూడుగంటల. 

బుచ్చును. అంతలోపలన నేదో యొక వార్తాషత్రికం జదువును. 

తోమ్మిదిగంట లగుడుం (బౌతక కాల భోజన మాచరించి యుద్ధ 

'కార్యస్థ్రానమున కేగి యట వృత్తాంతము లర్మనీకొసి యచ్చటి 

సేనానాయకునితోం గొంత ముచ్చటించును. అచ్చటినుండి 

+ సిత గృవాము ” నకు వెడలి యొక్క కార్యదర్శి సాయముతో 

నుదయపుం దపాలు. జ్యూచుకోొనును. కొస్ని జాబులకు. 

(బత్యు తై-రాంళశములు గార్యచర్శి (వానీకొనును. తక్కినవి 

అింకన యుంచుకొని తరువాత వానికి దాన బమలు (వాయును, 

(పతి జూబును జక్కగ గమనింపంయుడును, చిక్కుల కిక్క.లె 

నను బతు తృ రముల నంద. దగు జాబు లెల్ల (బత్యుత్త రము 

లందుచుండును. మంగవ Sr మంతా 
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చఛోచనదినములు; తక్కుం గలదినముల చెళాధ్యముం జూడలయగోరు 

సస (పక్క గదింజేరి తమ పేరుగల చీటీలంపం (బౌర్భితులు. కొన్ని 

'సవయముల లింకను దపాలు మూచుకొనుట ముగించులోపల 

చృవకుం ఉచీటీల నొకకట్టగం బట్టుకొని యుంట గూడ దటస్థించు 

చుందు ను. ఆచీటీలవరుసన లింక్షనును బూడ (గోరువా రతని 

గది (బవేశింత్రురు. సాధారణముగా మూడునాలుగు గంటల 

కాలము వీరు వచ్చుచునే యుందురు. అందు. బదిమందిలోం 

దొమ్మిదిగు రుద్యోగార్గులు. వారి కందజకును మిక్కిలి యాద 

రణతోొ లింకను బదులు చెప్పుచుండును, నయస్వభావంబునను, 

మృదువాక్యములను నతయ చూడంబోన్రువారల కెల్ల వాదయ 

చాంధవుడో యనం జూపట్టుచుండును. నాలుగు గంటలమిోంద 

లింక నీకార్యమునుండి లేచి భార్యతో సహా విహోరార్థ మేగును, 

ఆటుగంటలకు సాయంకాలభోజనంబు గుడుచు, అతని పజికి 
వామి 

మిత్రు లొక్క_రును లేని దినమే యుండదు. వారి సాంగత్య 

మున నుదోోగ పుం జింతల నెల్ల మాని యతండు గెంటకీ సీమ 

అతను ముట్. 

గె 4 లింకను రాతి పదిమొదలు పం(జెండుగంటలవజకు. 

జుట్టి వచ్చు చుండును. ద్వారం గల్లుకార్భదర్శుల కందటుకు దర్శన 

మిచ్చి వారితో. బలువిషయముల(గూార్చి సంభాసించుచుం 

డును, అతని పద్ధతి నెజిగినవా రతని రాతి. జూడవలెనన్న 

12 



బయట. వెతకుచు నెక్కడలేకున్న సేనానాయకు సింటికడం 

గాంతురు. యుద్దవిహయము లంతరా(తివణుకు నటం దెలిన్సి 

యుండును గాన లింక నచటికిం బోయి వినుచుండును. తక్కుం: 

గలవారెల్ల న్విదించుచున్నను డేశాధ్యతుడుమా(త్రము జాగ 

తాకు డై (పవర్తించుచుండును.” 

ఇన్ని కార్యముల నిర్వహించుచు లింకను యుద్ధభటుల 

స్నే హితులనిన్న పము లాలకించి వానిని నెమ్మదిగ బరామర్శించి 

వారికిం దగు సాయ మునర్చుటకును, వైద్యశాలలకు వెడలి 

పకీక్రీంచుటకును, పసైన్వము లుండుతిబవిరంబులకు. బోయి తేన 

కుజ్బల మేలుకీ శైటుంగుటకును గాల మెట్లు ౫ డించుచుంఇనసూ 

'జెలియలేక యాశ్చర్యజలధి మునింగి తేలవలనీ యున్నది. ఈ 

విషయ మతని మనము సొచ్చినంత మణి య్ విషయమును 

జార లేదనుట కవేక నిదర్శనము లున్నవి. దేశ శెమము యుద్ధ 

భటుల సామర్థస్ట్రమువల్ల నె కలుగుననుట యత(డు బౌగుగ 

సహించి “ వారిద యుత్తమ ధర్మము; వార సంపూర్ణ గారవ 

మున కగు లి” నియెను. అత(శు దనకడపటి దినమువణ కును 

యుద భటులను (బభువ్రులకం టం (బజూపతినిధులకం టు నెకుగా 

దు సమ్హానించు చుంఇను. 

ఒకతణి సీయనకు స్వాగత మిచ్చుట కనేకులు గుమిగూడి, 

యుశరివెంట నొక రతనిసమ్ముఖమునకు వచ్చి మన్నన వడయు 
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చుండిరి. రాజకీయోాద్యోగస్థులకును, బేశీయసభాజనులక్రును 

(బభోన్రలకును గొందటికి వాస్త మొసలి, విన్సీగి తరువాత? 
దలయూచుట చేత నే సమ్థానించుచుంజెను. తుట్లతుద రాక 

గాయముతేగిలిన సైనికుడు నామమా(త్రము వన ధారియగుం 

దన ముసలితల్లి తోం (బవేశించుటం గని లింకను దనస్థానము 

నుండి వేగముగ( బోయి వారి కత్యాదరముతో వాస్త ముసణగి 

యతిసంతసంబున స్వాగత మిచ్చి ముదుసలినిగూార్చి * తల్లి | 

నికడుపు చల్లనయ్యె. ఇట్టి చేశాభిమాని యగు గుమారుని. 

గన్న నీవ ధన్యు రాలవు, స ప్యుత్రునిస్థతికి నే నంతయు దుఖంచు 

చున్నాను” అని చెప్పెను. 

ఒకానొకదినమున లింకను, దన గదినుండి (పక్కా గాం 

బోవు [తోవనం దేనీళ్లు పుచ్చుకొని వచ్చుటకుం బోవుచు, 

మార్షముమధ్యమున నొక పాపని యా(కందన ధ్వని విని వెను 

కకుం దిరిగి యుద్య|ో స్థానమున శేతెంచి సేవకుని బిలిచి, 

“ఓయీ! (ప్రక్కన నెవరైన నొక (స్త్రీ వేచియున్నదా” 

యని యడిగెను ఉఅన్రను మహ్మాపభూ ! మూడురోజుల 

నుండి యామె యున్నదని జాం డనెను, అట్ట యాలస్య 

మునకు. జింతిల్లుచు నాయమ నిచ్చటికిం దతణమే. తీనీకొని 

రమ్మని యానతిచ్చెను. చంటిషిల్ల నెత్తుకొని, యొక్ర్రీ నమ 

“కాలములోడ్న (బవేతించి చేననుండి. పొజీపోయినందుకు. టన 
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భర్తను దలదీయ నిశ్చయించిరని చెప్పి యాకఠినకితు మాన్ని 

తనకు పతిభితమ నిడవలె నని వేజెను. వెంటనే చేశాధ్యయుండు 

మన్ననపతె “మొక టి (వాసి యామె కెచ్చి తగు నధికారుల 

యొద్దకు బోవ నియమించి, యామెభర్తను గాపాజను, 

కృశించి సన్న గిలి వికారాకారుండగు నొకపిల్ల కాయ 

దేశాధ్యముసిం జూడవచ్చిన గుంపులో నివ్నీయుంజెను. వానిం 

జూచి, “నాయనా! నీ శేమి కావలయు”నని లింక నడిగెను. 

“| పభూ! మా పటాలములలో నెకదానియందు నేను లెండెంగడ్లు 

నగారా వాయించుచుంటిని కర్నల్ కొకనాండు నావి నాగ 

పానువచ్చి నన్ను దఠిమి వేసెను, రోగవీడితుడ నె యాషహధ 

శాల జేరి బొలకాల మెనతరువాత, గ్వసితారది మరల 

మోకృపాకటాతు.ములపాలుగా నిబ్దు వచ్చితి” ననెను, అది 

బ్లు వానిస్థీతిగ తుల ఏవారించి, బంధుమి[తాదు లెవ్వరును 

లేక యేకాకి యె పనిచేయు దార్జ్యములేని యాదిక్కు-మాలిన 

మయాబిన్సి వృ త్రాంతనునకుం జూలింగొని, కండ్ల నిల్లు నించి మాట 

లాడ నోరాడక యొక కాగితము ఆనీబాలుని జాగత్తగయ 

గావాదుం డొ ని (వాసి త గునధి కారులయొద్ద కు. బంపి ఆయా 

'నాలుని సంతసింపంజేసెను. 

వాషింగ్ పురవాని యొక్క డికథం జెప్పుచున్నా6డు: 

ఒకనాండు చే దేశాధ్యశునిజూచుటకు. బోయియుంటిని. అప్పు 
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జన్ డౌకవృద్ద (గై ఫఖైన్నవదనొ యాతనింజూడం గాచియుంజెను, 

అతండు తనకు స్యాభావిక్రముగు నాదరముతో నామెను దగ్గర 

జీర్రి వృత్తాంతంబడి గను. ఆయము ౪ అయ్యా! నావిభ్యుడును, 

ముగ్గురు కుమారులును సెనికులెరి. గడచిన యుద్ధమున నా 

మగ(డు పరలోకగతుండాయెను, అప్పటినుండి మేశకాకినె 

బహుదూఖముల జెంది కపజీవి నె యున్న దానను, నాపెద్ల 
6 యా © 

కుమారు నొకప్పగింప వేడుదమని వచ్చితి నినెను, ఆమె 
ముఖమువెవు కొంతకాలము చూచి మిక్కిలి మృదుపదం 

బుల 6 తల్లీ! నీవ్ర మా శెల్లరనిచ్చి, నీయేుడుగడ6 గోలుపోయి 

తివి. కావున నీప్పుతులనొక్కని నీ కిచ్చుట ధర్మమే” యని 

చప్పుచు, వెంటనే యత్తీరువు (వాసియిశ్చెను. 
అ యుత్తరువుం గొని యామె స్వాయముగ సేనవిడిదికిం 

గుమూరు6 గొనిరా వెడలను, అయిన నతండు యుద్ధమునం 

జావుదెబ్బదిని వైద్యశాలకు. దీసికొనపోయడి యుండెను. ఈ 
సమాచారమువిని యా మాత మిక్కిలి తత్తరమున నచటికిం 

బోయెను ఆమె పుత్రుని. గండ్ర జూడ కమున్నె యతేండు యా 

(పాణములు విడిచెను, పట్టరాని శోకము నై యణ6ంచ్రు 

కొని యక్కడ్ వెద్యుండు _వాసియిచ్చిన షత్రముంగాని 

యామె మరల లింకనును జూడ వేచియుండాను నాం 

డును నే నచటికి గార్యార్థి పను వెడలి యుంటిని అమె 
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విషయమే నాకు జ్ఞాపక ముండకేదు. అయిన నాపెను 

గాంచినతవతణమ లింక నామెవార్తనంతయు విని ఈ అమ్తా! 

వీవు వేరుగ న న్నడుగుట యననసరము. నికు. గావలసినవస్తువు 

సీ కివ్పించెద. సీద్వితీయపుత్రుని సైన్భమునుండి విడ్షివించెద ” 

నని యుత్తరువు లిఖంపజొచ్చెను. 

అత డట్టు (వాయుచుండ నావృద్ధురాలు దల్లికుమారుం 

బోలె లింకను దల నిమురుచు న్మశువుల రాల్ఫుచుంణెను. 

లింకను ముగించి యార్ద )చక్షువులతో గద్గదస్వనంబున “నిదె 

కొమ్ము. నిలచినయినువురలో నీ క్రొక్క.డును నా ఫొక్కూం 

జను నయ్యె ” ననుచు బత మందిచ్చెను. అయవ్వ దానిం 

బుచ్చుకొని కనుల సళ్ళు నిలివీ వురల నొకమా రతసి శిరంబుం 

దడవి “నాయనా! లింకను! చేవుండు నీకు మేలు సేయుగాత. 

సీ చిరాయు వగుదువుగాక- నీవె మెల్లపు డీరాష్ట్ర )ధిపత్యము 

వహింతువుగాక” యని డీవించిపోమెను. 

ఒకానెక సైనికుడు మూడుమాలులు చేనవిడిచి పాటి 

పోయియుంజెను, ఒకతూరి రశుకభటులం గొందతిని విషము 

"పెట్ట చంప. _బయత్నించెను. కావున వాని నురిదీయవలనీనదిగా 

దండనవిధించి యురిదీయంబడుటకు నతనిం గారాగ్భహమునం 

దుంచిరి. అయిన నత6ండువేసిన కార్యము లున్తాదజనితము 

లని సీమ్మపతినిధి హోరిసునకుం ెలియవచ్చెను. కార్యదర్శి 
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మొదలగువారినిం బతిమాలి యాహెనికుని మిత్రులు విఫలము 

నొందిరి. తరువాత జోరిసు దేళాధ్యముని ద్వరకు వెళ్ల నిశ్చ 

యించుక” నెను, బృహస్పతివారము (సోతఃకాలను సెనికుని 

నురిదియ నిశ్చయించిరి, బుధవారమురా(తి పంెండుగంట 

లకు హోరిసు లింకను గృహము సేరెను, అప్పుడు లంకను 

'నిదురబోవుచుంజెను. హాోరిను వేచియున్నాండను వార్త చేరి 

చేరకమున్నెి యతండుమేల్కొ_ని లేచి రాసలవీచ్చెను. హోరి 

సాయన ప్రక్కన గూరుచుండి యా సెనికునికి నిశ్చయముగా 

మనూ వైకల్య మే యనియు నతనిశిక్ష యతడు వెద్యాలచే జుదీ 

శ్నీంపంబడువజకు నాపంబడవ లెననియు 'వేజిను. వెంటనే లింక 

నాసెనికునికి విధించిన దండన యావివేయ6 బడవలసినదని 

యొక తంట్రీవార్త బంప నుత్తరువ్చచేసెను. (ప్రాద్దునలేచి మతి 

మొక తం(త్రివార్తం బంపెను. _ సరియగుకాలమున నీవార్తలు 

చేరునూ లేదోయను భయమున నాలుగువయిపుల నొలుగు 

వార్తలు నియమిత కాలములో. బంపపెను, 

మజియొక సారి యొకపసిమసెనికునకు. బవాశా కాచు వేళ 

సిదవాయినందునకుం గాల్బంబడవలయు. నను శికువిధించిరి* 

అయిన చేదియోా యొక కారణమున, నాతసిశిశ్సుంచుట బెన్ని 

రోజులవజకు నావియంచిరి. అప్పు డతండు తండ్రికి మిక్కిలిధె స 

ముసణపచు గంభిరోర్తులం చానొక స్నేహితునితల్లి కి జేసిన 
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వాగ్దానమున కె యాస్నేహితుండు బడలియుండినందున నతని, 

మూటలు మోయుటవలనను6 గడుదూరము నడుచుటవల 

నను అలసియుండినను, అతనిధగ్గము దానెరవేర్చ నియ్యఖా నె 

ననియు బెపపునిదుర తన్ను మోసపుచ్చుట "నె టులండా 

నదియు, దనయధికారి స్వధర్మ మూాచరింపవలసినందున6 దనకు 

సొయమియ్య(జాల ననియె. గావుననుు దనమి(తుడు దనకు 

బదులు (పాణము లర్పింప సిద్ధ పడియుండుట ను, వా రిరువ్రురును 

నిందనియులుగా రనియు, దైవము తన్ను. గరుణించి, పెకిం 

గొనిపోవ్రచున్నాండనియు [వానీ యొక లేఖబం పెను. అతనిచెలి 

యలు చేశాధ్య కునిదయాళుత్వ మెజింగినది గావున నాజూబుం 

దీసికొని లింకనుగారియొద్దకుంబోయి తనసోదరుని రత్షీంప వేడి 

యాజాబు చేతి కిచ్చెను. ఆయన దానిని జడివి, గుంజెకరిగి య 

వులు చింద నాపడుచున క భయమిచ్చిపంవి, విడుద లయుత్తరున్సు 

(నాసి తానె దానిని దిసీకొనిపోయి తగునధికారుల కిచ్చెను, 

సందర్భవశమున నిదివజ కొకపర్యాయము లింక నొక 

గొప్ప వైద్యశాలను దర్శించి రా వెడలుట చెలుపంబఆజెను, 
కూ 

దాని నిచట విపులముగ వర్శింతుముగాత, ఒకతటీ సిట్టైపొయింటు 

నందలి వెద్య శాలల నెల్ల దాం జూచి యుద్ధభటుల కందబుకు( 

జేయి యిచ్చి గౌరవించి కా గోరి లింక నచటి ముఖ్య వైద్యు 

నకు వారం బం"పెను. ఆతడు లింకనుగడ శే తెంచి, 
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66 దెళాధ్యతా ! తా మెంత కార్యమునకు. గడలితిరో 

చయుజుంగుదుచే”” యనెను. 

“ మావైెద్య శాలలయం చెందలఅున్నా రని” లింక నడీిాం. 

క“ వదాటువేల భటు లున్నారు, మా రందబకు దర్శన మిచ్చు. 

నప్పటికి మిక్కిలి యలసెద రిని యా వెద్యుండు (ప్రత్యుత్తర 

మిచ్చెను. 

అదివిని లింకను దరవాసిత వదనుండై ఆపని శేను 

బూర్ష్మముగ6 దగియున్నానని నమ్ముచున్నాను. ఎ్లినను 

(బయత్నించి నా యోపినంత చేస్పద. నా 'కుణ్ణలి నే నిశం 

జూడను గాయబోలు. కావున వారు చేశవెమముననై. పడినపా' 

నేనెంత మెచ్చికినె వారి కిప్పుజె వెల్లడిపజ చెద ” నని వెద్య. 

శాలకు. (టబయాణమై వోయెను, 

ముఖ్య వెద్యుండు (తతోవసూప లింకను (ప్రతీమంచముకడ 

నిలచి (పతిభటుని విషయము లారసీ కొంద స్థతికి వార్ష 

మందుచుల నగొందజ గతికి వగచుచుం గొందజం జీరుచు,. 
గొందణుం గరుణించుచు నందణజు సమ్తానించి హస్తం బొసంగు. 

పండ ర్మ 

ఇట్టతండు గౌరవించుచు నెక తిరుగుబాటు సేనా 

భటుడు పట్టువడిన వాండు పరుండిన క య్య దరియు చుం ఇను. 

అత థు చేసాచుటకుమున్న వా(డు పాస్తము ము౦దిడ్. 
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4 [పభూ 1 లింకను. నేను రాజ్యుంగమునక్రు వ్యతిరేకము 
బో రాడ్లిన తవ్పిదమునకె తృమింపునుని వేడం జాలకాలము 
"వేచియున్నాండ ” నని కన్నీ రుగార్చు చుం. బత్కెను, 

లంకను వాని యునికికి వసనపడి (ప్రత్య ళువులువాల్చీ 
వాని మన్నించి యభయవాస్తంబిచ్చి సంతనీంపంజేసెను. వట 
నౌతేడు దనకు లోంబడిన శత్రువుల తమింపంజేసిన యుతర వ్ర 
స్మరణకు వచ్చుచున్నది. “తన దువ్న)వర్శన శెవ్య(డు పరి 
పూర్ణ మనమున బరితపించి డాసిం దగువిధమునం. గ నుపజు 

చునో వాని నిర్భ్మయముగ యమేమింపవచ్చును, అట్రవా లేర 
ననుసరియె. భిన్నా భీపాయము వలదు” ఈకడపటి మాట 
అనేక యుపన్యాసములకం కొ స్ఫుటముగ క్షమాపరిపాకంబుం 
(బకటింపవే | 

ఎద్య శాల చుట్టుం దెరిగి పనిముగిసె ననుకొని లింక నా 
నీను.డై యుంజెను. అప్పు డాళాలయం దొక్క_భాగమయునక్రు 
వారు పోలేదనియు, నచ్చటి ' కజ్రలు ” లింకనును జూడ. 
గోరెద రనియు. చెలియనామొను. ఆంత నావై ద్యు6 డతనిం 
జూచు 

“మారు మిక్కి-లియలసితిరి. చనును డన్సితిని, పోకున్నను, 
'దొందర బేదు, మోరు వెడలకు. డ”నియెను, ఈ నేను వడ 

“లియే తీరవశెను. నాకు. చెలియునంతవలు కొక్క-నినైనను 
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వుడిచిపోను. నా “ కుజులు? నను జూడకున్న మిక్కి-లీ యసం 

తుష్ట్ర హృదయు లగుదురని” లింకను మరలంబోయి నిలువ 

యున్న భటుల నాదరించి మనస్సంతోషమునం బలుగంటల 
మాద నింటికిం దర లెనుం 

యుద్ధమున "నెచట నేని యనేక్రులు పాతులె రని లింకను 

వినిన మిక్కి_లి కుందు. ** ఘోరము, ఘోారమ ని పలుకుచు 

బలుమాటు భోజనాదుల పె దృష్టి యే సారింపకుండు. జయ 

వార్తలు వచ్చిన నితరులు దను. బొగడినం దాను యుద్ధ భటుల 

చేతన యాజయం బొదవెనని వారిని గొనియాడు. వారివి 

చెల్లప్పుడుం (బౌణము లుంచుకొని వారి శేహోని వచ్చినను 

చాన యనుభ'వించినట్లు దుఃఖంచుచు. గొంత తనచదేహ 

దార్గరముగూడం గోలుపోవు చుండు. సైనికుల త్వాగంబున 

కత(డు మిక్కిలి యలరి వా రొక విధమున దనకంశు గొప్పవా 

రని తలంచు. అ ట్లగుట వారి సౌఖ్యాభివృద్ధికి( చేయంబడు 

(పయత్నములనెల్ల నత డామోదించుచుండును, 

మైనికులకు సాయ మొనర్చ (ద్రవ్యము "సేర్చుటకు. గొన్ని 

వ. సంతలు జరుపంబడి యను, అచ్చోటులనెల్ల లింక్ష సగ 

స్థానము వహించుచువ చ్చెను- ఫిలచెల్సియా పట్టణమున జరి 

గిన సంతలో 50 లతల డాలర్లు దొరకె నని విని లింకను 

4 దేశాభిమానమునను న్య్యూగి౯్ దేశమునుబోలిన దేశము 
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మజణొం డున్నటబె? ెర్భవంతులగు నా *కుజ్తల” కిది యంత. 

సౌఖ్యం బెచ్చుచున్నదో చూడు(డి”” యని యుప్పొాంగి పలిశిను.. 

: తిరుగుబాటు” సేనయందలి యుద్ధభటులు చేం జిక్కి 

నపుడు నారి కాహారాదులు లేకుండం జేసిచంపుట కత ెప్పటి. 

కిని నియ్యకొ నకుండుట యగాక వారిని గష్టములపొలు సేయు. 

టకులనూడ నంగీకరింపకుండును, (పతికృతి యొనరింపవలనివచ్చి 

నను మజీయీవిధమునవైన నెనరింపవలనినదేగాని యుద్ధ భటుల 

నవిడుములు గుడివీంచుట మా(తము దగదు. లింకను డిరుగ (బడిన 

సెనికలయెడం గూడ నితరులయెడంబోలె దన దయానుయ. 

తము జూపుచుండును, 

ఒకతతి నచేకులు గాయపడిన (తిరుగు బాటు” సెనికు 

లుంచయుడిన గృహమునకు లింకను వెడలెను. వా రందజిం 

గలయయజాచి యతడు, 

“ మోరాటంకము వలుకకున్న మా కెల్లర శేను హస్తం 

బాసంగంగోరుచున్నాను. మన ేశమున్నకై నడపి తీరవలనీన 

ధర్మముంబట్టి యూ యుద్ధము. జరపవలసియున్నది. మో శక్తికి 

మోారినకారణములచే మాలో ననేకులు నాకు 'వరులుగ6 

గన్సట్టుచున్నా రనుట నిజము అయిన మాపె నాళశెట్ల, 

కోథమును లేదు. మో మేల కోరుచు స్నేవాభావమున హ్వాస్తం 

బొసలాద ” ననియెను, 
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వారును గొంచెము వెనుదీనియుం గొంత తడన్రనకు 

'దళాధ్యముని షపేయింగొన ముందు శేకెంచిగిి. అయిన నందనే 

కులు లేవనేరని యంత దుర్చలు లయియుండిర, కావున లింకను 

వారికడశేగి శై యొసంగి అకుజ్జలారా! (ధైర్యము విడనాడ 

కుండి. ఉల్లాసమున నుండు(డి మా యోవీనంత జాగత్తతో 

మిము. గొపాజెదము గాక, వము మోకు మేలుసేయును 

గాత” యని (పోత్సాహాపబు చెను. 

ఈ (ప్రసంగము చూపరుల మనంబు నప్లి కొల్లంగాని 

'యెను. అచట నున్నవారల నొక్క_రును గంటినీరు విడువని 

వారు లేరు, “తిరుగుబాటు” సైనికుల ననేకులు గొల్లని యేడ్య 

సాగిరి. వారి కెప్పుడు నిట్టి యాదరణ దటస్థించునని వారు 

గలనెనం దలపరైరిగదా! 

ఇట్టి యుపకృతియెగడా లింక నొనరింప వేచియుండును ! 

కం,“ ఉపకారికి నుపకారము 

విపరీతము గాదు చేయ వివరింపంగా 

నపకారికి నుఫకారము 

చెప మెన్నక చేయువాడు నేర్చరి సుమతీ” 
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చానిసల-కె పడనపా టు, 

చానా జబ్రైివప్రేనారాా 

లోకములోన ననేకులు దవు జాగివారల దమ మతము. 

నారల దమ చేశీయుల నిడుములనుండి విడిపించి మహో 

గౌరవం బండియున్నారు. గాసి యితరజాతివారల నితరమత 

సుల దమకంకు పీనజ నులు బరిగణింపంబడు వారల. 

దమ దాసుల లేవనెత్తంజూచిన వాకు గడు దక్కు-వ. (గను. 

"దేశమునందు. (బజ లుత్తవు నాగరికమున నుండుతటి నాగరిక 

స్వభావము దయ నంకురింపంజేయం. గొందణు (ప్రభువులు 

దముదాసుల బిడ్డలవలె. బరిగణింపుచు వారిక్ సెచ్చనెసం 

గుచు వచ్చిరి. ఆయిన నది 4% మనుష లెల్ల రు నొక్క-టియ, 

అందటు విశ్ళంఖలలిల పనిచేసినంగాని లోకము. సుఖంబున 

నుండదు. బశకరికొకరు నాహాయ్యులు గౌావతనీనద సము? గొన 

యొకరు మతజియొకరి యాత్తదెవాముల శెంటింగొని తమ 

స్వలాభమున కుపయోగించుకొనం గూడదనుట దైవికాజ్ఞా” 

యను జ్ఞానము వెడముటవలన జరుగుచు వచ్చినదిగాదు.. 

అట్టి జాన మంకురించి వృద్ధిపాందుట కారంభించినడి పదు 

నెనిమిదియవ శ తాబ్దమునం గడపటి సంవత్సరములయందు, . 



పందొమ్మిదవ ప్రక రణము. 101 

దానికి దాడిసూవీనవా రమెరిశకనులు ౫ డాని పరిపాకమును 

_గనంబటజచిన వారును వారె, లొ కాద్భుతంబును లోకోపకారం 

బును నగు వారికా రము బానిసజాతిగ నెర్బలుపయబడి యున్న 

పి గోల దాస్యమునుండి విముక్కులం చేయుటయ. అక్కార్య 

మునకు ముఖ్య కారకుడు లింకను. అతడు మొదట బానిసల 

జూయుటయు వాది స్రతినిగుజించి దయాక్ష )వాదయంబున 

శిన్ననాటనేె యుపన్యనించుటయు మన మెబుంగుదుము,. అతడు 

(గమ[క మముగ సృ నొంది శాలనుంనయాడ సమయము దొర 

కినయెడలనెల్ల బానిసమును ఖండించుచు వచ్చుటయు మనకు 

జెలిసిన విషయమే. ఆతడు దేశాధ్యతుత వహించి స్వ ఓశోద్దా రకు 

డగుటయెగాక దాస్యజాతికి ముక్తిదాయకుండుగ నయ్యెను. 

రాష్ట్రపు సంయోగము నిలుప నెప్పుడు పాటువడియెనో న్యాయ 

పరిపాలనంబెప్పుడు దలపె పైనో యప్పుడ లింకను దాసుల వర 

వుడముల జెండాడ నిశృయింపవలసి వచ్చెను. అంతర్యుద్ధము 

మూడు సంవత్పరములు జరిగినతరువాత నతండు నిరంకుళ సరణి. 

నిన్న భునుగ నిస్పంళ యముగ నీరీతిం బళ్కె_నుః 

న్ “స్ఫభావమువలననే నేను దాస్యమునకు వరిని. దాస్యము 

నిస్సందేవాముగా భూమియందలి యన్యాయములబో మొద 

* ఈవీిషయమున నాంగయులును సమ్హానమంద వలసినవా రె. వారును. 
వటి 

నితరులకు స్వాతం క్ల్యము గలుగలయేయ 6 బాొటువడిరి, * 
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తిది. అది ఘోరము గాదంటిశేని మతి యే తప్పు పవర్తనయు 

"ఘోరము గాం జాలదు. నేను బానిసల నెప్పుడు. గనినను, 

వారి దుక్షశం గుజించి యెప్పుడు వినినను వారి స్థీతినిగుతించి 

యెప్పుడు దలపోసినను దాస్య మనూనుషం బనుట నా మన 

సునకు వచ్చుచున్నది. అయిన నా చేశాధ్యతుపదము నా 

యిచ్చచొప్పున సివిషయమున6 చెగించి నాకం బనిసేయుటకు 

ననర్షళశక్తి వాసంగ లేదనుటయు నే నెజలుంగుదును. .....4.= 

"బౌానిసము మొదలుగా గల్లు చిన్న నిషయముల నిలపుటకై 

రాజ్యమును, రాజ్యపద్ధతులును, రాజ్యాంగ మును నింప 

చేనీతినేని నేను నా ధర్షముC జసిన వాడను గాయాలను: 14 

జరుగు ,కార్భములకును వాని ఫలములకు నేను గర్తను గాను. 

అవియ నాకు6 గర్త లనిచెప్ప మెప్పును, మయూడుసంవత్సరముల 

యుద్ధమునకు; బిదప నేండు మన రాష్ట్రపు స్థితిజూచచిన నెక 

గకుచేగాని మనుజునిచేశాని నిర్మయింపంబడినట్లు గనం 

బడదు. .ైవమ యిట్లు నడపుచున్నాడు. మనగతి యెమి 

యగుననుటయు విదితవము, ఈ గోప్ప యన్యాయ (వర్తనం 

బును లోకమునుండి తుడిచివేయవలె ననియు నా యన్యాయ 

మున కింతకాలము మన యుత్తరదశ్నీణసీమలనుండు మనము 

దోద్బల, విచచ్చినందులకు6 దగువిధమున శిశు నొందవలె 

"ననియు దైవము దలంచెనా నిష్పతపాతపురుషులు దేవుని 
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న్యాయస్వరూపుండనియు సౌజన్యమూరార్తి యనియు. బొగడ 

మజొం డతని కార్వరాజంబులం గందురుగాత,” 

నింక నొకానొక స్నే హితునకు (వానీనజూబు నొక దాని 

విట 6 బూందుపజు చెదముం 

“ ఏరైనను దాస్యమును నిలుపనిదే సంభోగము నిలుపం 

జూలమనిచేని వారితో నే చేకీభవింపను. 

 వరెనను దాస్యము. దుదముట్రించనిదే సం'యోగము 

నిలుపజాలమనినేని వారితోను నే నేకీభవింపను. 

66 నాకుం గర్హవ్యము సంయోగ సంరక్షణ యీగాని దాస్య 

సంరతణగాని దాస్యసంహారముగాని కావు” 

“ఒక్క_ చాసునినైన విముక్తుంజేయక సంయోగము 

నిలుపం గబ్షుదువేని య స్లై చేయుదు. అందజ విడిపించిన 

సంయోగము స్థిర మగునెడ నా (తోవనె త్రొక్క_దును, 

శొందణ విడిచిన గార్యుము సరి యగునెడ న ల యొనరుతుం 

6 దాసులై నేం జేయు పనియెల్ల సంయోగము స్థిర 

పజ చుటకె. నాకెయ్య దిపనికి సహాకారి గాదని నమ్మిక 

గలుగు నద్దానిం బరిత్యజింతు, 

66 నాయందలి లోపముల. జూకినపశ్షుమున నవి తప్పులే 

యెన దిద్దుకొనియెద, క్రొత్త మార్గముల దెల్పిన సరి యగు 

మార్షము లైన వాని నంగీకరింతు, 

18 



194 ఆ బ్ర హోము లింకను, 

66 నే విట నాపదమున గర్హవ్య వషయముల నొడివిణిఐ, 

దినంజేసి సర్వజనులు స్వతంత్రం లే సమాను ల యుండవల 

నను మదిచ్చ యెంతమా(త్రమును దూర్చు సెంద లేదనుటను 

వ్వ క వఅచుదున్నాండ ను. 

బ్రట్టినియమములకును నేతలకును లోనె లింకను దాస్య 

విషయమును దతిసీ యయ్య్యాసుర ని ర్థాణమును నిర్థూలించి యే 

కారణంబుగ నుద్భనించిన యుద్ధమునకు చెండులతుల నీగోల 

(బానిస సిద్దీల) భటులుగ నియమించి యాదేశమందలి (పతి 

బాసిసకును స్వతంత్రం బజూసం”ను. త్త టాసంగుటయందును 

నతండు మిక్కిలి జాగరూకత సూను. సంయోగప్పు సైన్య 

ములు 'దిరుగుబెొటు)' నణంచునంతటి గొప్ప జయమందువణు 

కును దాను బౌనిసలపరమున జేయు నుత్తరువ్రులు రిత్త యగు 

నని గుర్తించి లింక “నెందటు దాస్య విసోాచన(పకటనము “వేయు 

మనినను చేయక తరుణము వేచియుం జను, ఆంటీట మను యుద్ద 

రంగమున. దన సేనలు సం పూర్ణ జయం బంటె ననెడివార్త దిక్కు 

దిక్కునకు. బర్వినతోడ నె 1862 న సంవత్సరము సెస్టంబరు 

నెల 22 వ దినమున లింక నెల్లర మనము రంజిల్లంజేయు దన 

విమోచన [పకటనపత మమెరికాసీమలయం దన్నిట6 జదువ౦ 

బడవలసీనదిగ నేర్చణవెను. 1868 వ సంనత్సర [పారంభమున 

నుండి దిరుగంబడిన వీమలయందలి దాసులెల్ల రును స్వతంత్ర 



పందొమ్మిదవ ప్రకరణము. 195 

పౌరులంబలేం బరిగణింపం బడుదురుగాక, యునైటెడ్ రాష్ట్రపు 

' నధికారు లీ విషయము గుర్జౌటింగి బానిసలు విడుదలనొందు 
టకై చేయు (పయత్నములం దెల్లం దోడ్పదురుగాక. వాది 

శేలాటి యభ్యంతరములును జేయకుందురు గాక” అను 

సారాంశే ములు గ ల్మపకటన యా రాష్ట్ర (మం దంతయు. (బజ్వ 

రిల్లైను ఈ విమోచన _పకటనపత్రంచె యమెరికనుల స్వా 
తంత్య గారమున కనూన తార్కాణంబె నేటికిని ఇంకముం 

చెప్పటికిని వారి రాజ్యాంగ మునక్షు నుత్తమాలంకరణముగ 

నొస్పెడిని. 

ఈ విమోచనప్మత్రము వెలువడినతోడనె దశ్నీణనీమల 
వారు పలువిధముల అలింకనుకు జంకుపుట్టంపంజూచిరి, అయిన 

(పయత్న ము లెల్ల వృథ యయ్యెను, 1863 వ సంవత్సరము 

(వారంభ మగుటయు నిమోచనప((త్రము సంపూర్షముగం జెల్లిం 

పంబడియెను. 

కొంద బుతరసీమల వారు దాస సిరా సకులుగూడ సీషత్ర 

మునకు గినిసిది, లింక నొక్క పెట్టున నందణుకు స్వేచ్చ గలుగ 

జేయౌలే దనియు ననేక నిబంధనల జే ర్చెననియు వా రసంత్ఫ్భ ఫూ 

లెరి. సంయోగము జేరంగోరిన దాస్యము వదలుట ముఖ్యమె 

యుండెను. శకానుననే తిరుగుబొటునీమయొని నిర్లీతేది నమునకు 

మున్ను సంయోగముం జేరెనా ముక్తనీమ దనంతటం దాన 



యగు, దాస్యము వలయునీమలు తిరుగు బాటునీమలుగ నుండు, 

త్రికుగు'బౌటున నుండుటం జేనీ వానియందలి దాసులకు నీపతపు ' 

నధికార ముపయోగింపంబడును. వవిధమునైన నీ(గోలు మ్మో 

గాంతురనుటను లింకను (హించి యుంజెను. కావున నతని 

మామే కాలోచితముగ నుంజె ననుటకు సందియము లేదు. 

ఇంక లింకను నీనగోలకు6 జూపిన దయానురాగంబులును 

వా రతనికిం గనుపజుచిన గారవ వెములును వెల్లడి సేయు 

విషయముల ( గొన్నిటిం దెల్పెదము. 

సొజర్న డనునొక నీగ్రో స్రీ) ముదుసలి మిషిగను నుండి 

గడుదూరము లింకనును జూడ నేతెంచెను లింకను దన 

కుర్పీనుండి లేచి మనఃపూర్వకంబుగ నాపెకు స్వాగతమిచ్చి 

మిము గాంచి మిక్కిలి సంతోపించితి”” నని నుడువుచు 

నాసనంబున. గూర్చుండుండని సమ్మ్థానిం చెను. 

6 చేశాధ్యయో ! తాము మొదట పీపడవి నందినతోడనె 

మిము నసురులు సించివెతు రని నామనము భయం బందెను, 

అట్లు జరుగకుండ వైవము మిముం గాపాడుం గాత మని వేడి, 

నను నతయ సజీవిగ నుంచిన మా దర్శనము సేసికొందు 

నని నిర్హయించితిని. నా యిచ్చ దేవు డిప్పటివజకు నాలుగు 

సంవత్సరములు నెజవేర్చి యున్నాండు. నా కోరికం దీర్చుకొను 

దము గా కని వచ్చితి” నని యా యబల పల్కెను, 
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66 నేటివఅకు మో కీక్ళరు. డాయు న్రేసంగుటకు నే 

"నంతయు సంతసించు చున్నా (డ నని లింకను ప్రత్యుత్తర 

మిచ్చెను. 

“మో గుణంబుల నెంతయు మెచ్చితిని, ఇదివజుకుం గల 

'దెళాధ్యతులలో మోర యుతములని” యా వృద్గనారి లిం 

కనునకుం. దన మనంబు వెల్లడిసేసెను. 

““ మోజూతి విముక్తిగుజించి తల పెట్టుచున్నారు గా౭యబోలంి? 

నని చెశాధ్యముంయ (పతివలె_ను. 

తరువాత నొక యట గంట" కాలము లిక నామెతో సం 

భాషణ సల్పెను, అమె కతు సూవిన మర్యాదయు స్నేహ 

మును నాపట్టణమందలి స్వత (్ర్రేలలో నుత్తమురాల్సికె నను 

జూవీయుండ (డనిన నలిశ్యోక్తి గానేరదు. 

(ఫైడరిక్కు_ డగ్గసను ముక్షబానిస యొకరుండు వాషీం 

గ్షనున శేతెంచెను. ఆసంగతి విని లింక నతని బసకు. దన 

బండినంపి వచ్చి నా గృహమున చేనీళ్లు స్వీకరించి పోవల ౫ 

నని * వేజెను. డగ్హ సా యా థిత్య మంగీకరించె. చేళశాధ్యక్షుని 

శీవామునకు నల మానినీ 'విందారగింప నేతెంచిన దిడియ 
౧౧ 

(పథవుతరుణము,  లింకను దన యతిధి నతిగారవమునఈ 

* మనము భోజనమునకు6 బిలిచి గారవించు సెజంగున నిడి 

పాళ్చాత్యు లలో "నెక గార వనూ-చక సాంవదాయము. 
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జూచుచు నతని లోకువను స్మరింపంజేయ నెడమియ్యకుండెనని 

డగ్గను నుడివియున్నా(డు. 

ఒక నాండు వావంగ్రను పారు డొ కడు దేశాధ్య కుని 

కార్యస్థానముం జేరి యత. డాబేశపు నూట్లం గొన్నిటి అక్కు 

సెట్టుచుంట గాంచెను... లింక నాతనిం గాంచి “ఈ పని నా 

చేశాధ్యతు.తకు సంబంధించిన నాధారణపు. గార్యములలోనిది 

గాదు. రాజాంగపు. జట్లడిట్టములచే విధింపంబడని పను లనేక 

ములు దేశాధ్యయముండు సేయవలనసి యుండు” ననియెను, 

ఆ సెద్దమనుమ్యుం డుచితవిధి నంగీకారము నూచించి 

యా కార్యమున నెట్టి విశేషముగలదో యొజుల నిచ్చ 

గాన్పింపంజేసెను. 

“ఈ [ద్రవ్యము కోళ_పకరణమునకు. జేరిన యొక వేద 

సీగో ద్యారపాలకునిది. అతం డిప్పుడు మళూచికము చే మిక్కిలి 

వంతలందుచు వెద్యశాలయం దున్నా (డు. చే(వాలు సేయ 

నశర్తుం డగుట నతడు జీతముం గొన ననర్హు( డయ్యెను. 

కావున నే నాయిక్క-ట్లుం దీర్చ మిక్కి_లి (శ్రమపడి తుట్టతుదకు( 

చారిభావీ.క గష్టములం దరింప నతని వేతనముం గొౌనరగం 

టిని ప్రస్తుతము దాని నాతని యిచ్చచొప్పనం బంచిెట్టు 

చున్నాను, అం దొక్క_భాగమును నాచేతన నెక సంచియం 

దుంచి పెన సేరు_ాసి దాచవలె నని యాతని కోరిక మె 



పందొమ్మిదవ ప్రకరణము, 199 

యున్నది. దాన్నిపకారవు యొనర్చుచున్నా న "ని దయావము 

యత్వంబున ని మహానీయుడు దన పదవి కార్యముల హు 

శీంపరాని వాని వదలి రోగవీడితు. డై దుఃఖమున మున్తిన 

పీానమానవునికీ సాయ మొనర్షి యోదార్న సమకట్లి యుం ఇ ల నో 

డుట వెలడ్ పణచెను, 
గా 

తిరుగుబాటు పరిపాలకులు స్మ గాయుద్ధ భటులు చేంజిక్కిి 

నచో దయ యనుమాటయే తలపెట్టక వారిని నాసుర 

పవర్తనంబుచే నలయించి పొలియించుచుండిరిి, ఆ ఘోర 

వృత్తాంతము డన చెవింబడినతోడనె లింకను నీ(గో మైనికుల 

సంరత్షుణార్గమై య్యూక్రింది యుక్తగువు (ప్రకటించెను, 

దేశమందలి (పజలకశెల్లరకును జాతిముతాది' ఛేదము 

"లెంచక సంరక్షణ యొసంగుట (ప్రతి పభుతము వారికిని ధర 

మయి యున్నది. అందునను పై నికులుగ (గహింపంబడినవారికి 

శరణ ముసంగుట ముఖ్యత మము. రాష్ట్ర (ముల చటము 
A) లు 

ననుసరించియు సభ్యజాతుల యుద్ధ నిర్వహణ కార్యముల 

తనా మర్యాదలం బట్టియు. బట్టువడిన పరజాతి బందాల 

నాదరించుట యందు. చెల్ల వారు నల్ల వా రను తారతమ్య 

మెంచలసాడ దనుట విదితము, చిక్కిన యేమనుజుని నెనను 

నీగో యనికాని యకారణముగలాని బానిస నమ్ముట 

యమానుషంబును నిప్పటి నాగరిక జనుల కొక పెద్ద యహ 
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'రాధమును నగు, యునైటెడ్ నట్లు సంయుక్త పభుత్వమువారు 

దమ సెనికుల కందణ కొకవిధమగు సంరత్తణయ యొసంగు 

చున్నారు. ఇందుకు వ్యతిరేకించి మాళ్ళతును శేరినైన రంగు 

పాపమున దాస్థమున క మిన దానికి దగిన (ప్రతికృతి మా 

వశమున నుండు వారిసె నికుల క్రొనర్తుమనుట [గ హింపవలనీనది. 

"కావున యుద్ధపుచట్టములకు వ్య తిరిక్సము ౫ వన్నూసె నికుండొ కండు 

చంపయండీన నెదురుపైనికుండొ కండు మాచే హతుం డగుననుట 

యెలుంగునది ; మాసెనికుండొకండు దాస్వమున కమ్మంబడినం 

బర్నసె నికుండు మజియొకండు మాదేశమునందలి జనూపయోగ 

కార్యములకు నేమింపంబడి మూావనాండు విడుదల చెందువటు కల 

గ ష్టతవుచృ తీ నుంచంబడు ననుటయు. చెలియునది, 

ఆ|బహాములింక నుం 

లింక నెపుడును గష్టతమంబగు (పతిశృతి నత నో 

స్పీడు. పట్టువడిన _సెనికులం బస్తువెట్టి చంపు టతనికి స్వభావ 

విరుద్ధము. కాని ఫ్మత్రువులవల్న జరుగు నాసుర కర్తల గడ 

తేర్ప మజొం డుపాయము లేమి లింకను (పాణమునకుం (బా 

ణము గొన నీద్దపడ యను. © 

ఒక బానిస వ్యాపారికి నెదుసంవత్పరములు గారాగ్భవా 

నివాసమును నొక వేయిడాలరుల యపరాధమును విధింపం 

బుడియెను, అతడు కారాగృవావాసము పూర్తిగ సలివియుం 
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జను. అపరాధ మియ్య లేనందున నాతని నై పట్టియుంచిరి.. 

కావున నతనిపరమునం గొందజు లింకనుం డాసీ యతని 

మన్నించి విడుదలసేయుమని వేండుచు నత నినుండి గుంజ గటి 

గించుంబ[(త్రము నెక్క_దానిని దెచ్చిరి. అజాలి వుట్టించు జాబు. 

చదివి లంకను * ఈలేఖ నాభావముల నాకర్షించుచున్న యది. 

శరణుసొచ్చి దయకు. బ్యాత్రులమని విన్నవించువారల శేను 

లోంబడుట నాలోపమని యబజుంగుదు. ఈయపరాధి మనుష్యు. 

ఉప్పుడు సేయనట్టి (కూరవాత్య చేనీయుండినను నీమొ జాల. 

కించి విడుతును. అయిన నితండు నాలుగు డాలర్ కాళించి. 

దశ్నీణా(ఫికా కదేపనిగ వెడలి యాదేళపుం గన్నులుదెజవని. 

కరానల దొంగిలించి జారిగెల్ల నంత్యము లేని వరవుడమున కమ్మ 

సాహసించిన మహాహతీ కు6ండు; గారాగ్భహూంబున. గుల్నీ (పాణ 

ములు విడిచిన విడుచునుగాక. నాతవమాపణ నెన్నటికి నంద 

జాలం డనుట నిత్యము నిస్సంశేయము నిద్ధారితేము.” అనెను 

యుద్దము సంపూర్తి యయినతరువాత. లింక్రను స్న్మీగోలకు 

జెల్ల వారలతో సమాననుగ రాజ్యాంగ విషయముల సమ్మతు 

లిచ్చ నధికార మిచ్చుటకు దీర్తానించె ననుటయు వారియెడ 

నతనికిగల యాదరణ దెల్లమగుచున్నది. 

లింకనున కొకతత నొప్పు స్వాగతమిాంబజెను. తేల్ల వా 

రంద ఆతేనిం దర్శించి చనినవిదప సనో లొకరితరువాత నొకరు. 
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లింకనును ఛభయమున డాయుచుండిరి. అత డదిగు రైజింగ్ 

-చిఖునగనుతో వారిం జీరి చేయి చ్చెను. అంత వారివార్షం 

మునకు మితివేకపోయె, కొందలు వెటిగ నవ్వుసాగిరి. మణి 

కొంద ేడ్వసాగిరి. అనేకులు గొంత నన్వుుచుం గొంత యేడ్చు 

చుండిరి. అందటును ఉతండ్రీ లింకను! బెన్సండు నిన్నెప్పుడు 

గాపాడుగాత. నీ కెప్పుడు సుఖంబు లొడగూార్పులాత ”' మని 

'పలువిధముల దీవింపందొడ (గిరి, 

ఇట్లు లింకనునకు న్మీగోలు గనుపజిచిన గొరవ మంతింత 

యని వర్ణింపనేరము, వర్షించుట యు ననవసరమ. అనేకు 

లతనిం జూచిన సంతోష మను మహాసము[ద్రమున మునింగి 

'యొడలెటుంగక హాన్హాళువ్రలు రాల్బుచుందురు. కొంద తాతని 

దీవించుటయంద తమకాల నుల్ల బుత్తురు. అందటును నతని 

దమ విమోచనకారు. డని డదెవముం బోలె. దముతమ యిండ్ల 

జూజించుచుందురు, 

లోకమున. బూర్వపద్ధతు లెల్ల నశించి బూర్వపు రాజ్యము 

లెల్ల దారునూ రై, (పజాపరిపాలనం బే నాాయపరిపాలన౧ 

Dy మ సరజనులు స్వాతంత్వ రాజ్యముల సుఖంబు౩డు 

నప్పటిక్6 గూడ నమెరకాయందలి యు మార్పులు దృ్వృపథంబు 

నుండి. వొలంగిపోయినను, లింకను దేశాధ్ధకుత యందలి యే 

యుద్ధము 'లేశార్యుము లేసంస్క_రణములు మనుమ్యుల మన 



బ్రకువదియవ ప్రకరణము, 208 

ములనుండి సెలవు ౫కొనినను నతండు చేసిన దాస్యవిమో 
చనమును దాసుల కై యత డొనర్చిన మేలును లోక్షమెప్పటి 
కిని మణి వకుండుననుటకు సండేహముేదు. 

వరువదియవ ప్రకరణము, 

ద్వితీయ నిర్వ-చనము యుద్ధ సమ్మ్సి, 
పరే వాలా 

లింకను దెశాధ్యక్షుత వహించి నాలుగుసంవత్సరములు 
గావశ్చాను. ఆ పదవికి మరల నతనినే యనేకులు చేర్కొను 
చువచ్చిరి, కొొందటు ఫౌరు లడ్డువలుకం జూచఛిరిగాని వారి మొక 

లరణ్యరోద నము లమ్యె. బాల్లిమోరునందు చజేశీయ మహో 
సభ జరుగుటయు లింకనె తమవాలకుం డౌ గాతమను నుత్సు 
కుల సంఖ్య పచికల పె విచికలువ్రూలెం బజూరలి (పతికూల శేషము 

నకు నెటి దటవమగు మోటుగుటతిటలం బటించె. యుద లు ౬ లు ల ల రా ర 
'రంగమునుండి లింకననుంగులు దము యయ నెయ్యంబున 

మరల దెళాధ్య కుం డై త మ్మధ్యశీ ంపవలనిన దని తెల్లముగ 

వెల్లడించిరి కాన చేశీయ మహాసభయం దొక్క_నీమవారు 
దక్కు దక్కి_నవారెల్ల నొక్క_పట్టున. దమ సమతుల లింక 

నున కచ్చుపడ నిచ్చుటయు నవ్వారును నివ్వెజం దమసవ్ముతుల 

నతనిశె (కమతించిరి. ఇవ్విధమున నతండాసభవా రందఅచేం 

'బెర్కొ.నంబడియెను, 
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చేరొ_నయబుడిన రెండుమాసములకు లింక నేంబదిలతుల 

_సెనికుల నప్పటి సెన కుం అర్య సమకట్టి తన యు దైళే ముం 

(బకటింప నుద్యమించెను.  యుడ్గవునిన జనులు వేసరి యుం 

డుట ఏిశదముగం. గాంచి యాలోచన సభ్యులు లింకను మరల 

నిర్వచింపంబడక పోవుట కయ్యది కారణం బగునే మోయని జడిసి 
దాని నావీవేయం. (బయత్నించిరి. వారు నుడువున చెల్ల నావ 

థానముగ విని లింక నెప్పటివలె ఫ్థర్యంబూని “చేను మరల 

దేశాధ్యతుత వహించు టావళ్య కము గాదు. ధైర్యమున యుద్ధ 

సీమ బోరాడు నాకుజలకు సాయం బొసంగుటయు దేశము 

నపాయమునుండి సంరన్నీంచుటయు. గర్తవ్యంబులు, నే నేంబది 

లతుల _సెనికులం జేర్చి యె ఫ్రీరాద, అందుల కె యపజయం 

బందవలసివచ్చిన గారవమున నందెదనుగాక ”” యని తన దల. 

చిన కార్యముం జేసెను. _దెన మతేని సరి|శేమల సపఫలంబుసెసె. 

అతని కపజయము(దలంచిన శ(తువు లడగిపోయిరి. అదివజు 

కెన్న(డును నేరికిని జెరనన్నిసమ్మతు లతని కాతజీం చేరెను, 
ఆ జయమున కనేకు లలరి తమ సంతసము బహీరంగముగ 

నతనికిం చెలియయేసిరి. లింకను దనయందు వారికి. గల నమ్మోక 

మునకు. గృతజ్ఞత సూచించి యెవ్వనియడను దన కసూయ 

యొడమనందున తన గెలుపునంచేసి యాత్తే విజయంబును నరి 

పరాజయంబును గబ్రనని ముదమందుట లేదనియు నితరులకు 
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దుష్ట చింతన లారోపించుట దన స్వభావములోనిది గాదనియు 

జనులు స్వాతం[త్ర్యపరమున నుండ వారిచే నాపనిని జేయించి 

నందులకు సర్వనియామకుం డగు నా స ర్వేశ్వరునకు సతు 

తోొౌనర్చు ననియు (బత్యుత్సర మిచ్చెను. 

[865 వ సంవత్సరము మార్చినెల 5 వ తేది లింకను 

రెండ వమాటు దేళాధ్యత్యుత వహీంచెను. నాంటిదినము ననే 

కోత్సవములు జరిగాను. చేశమంతట సంతోషచివ్నూములు 
గాననయ్యె- అతని యుపన్యాసము మిక్కిలి చక్కగ నుంచెను, 

అం దతండు గడచిన నాలుగుసంవత్పరములలో జరిగిన వృత్తాం 

తముల సం(గవాముగ వర్ణించి తాము (పారంభించిన పని 

-నెవరిమోందను (గ్రార్యమూనక న్యాయముందప్పక చేశ శే మము 

పె దృష్టాియుంచి చిరమగు "నెమ్మది గలుగంేయువిధమున 

"నెరవేర్చ దైవము దోడ్చడుగాక యని (ప్రార్థించి ముగిం చెను, 

రాజ కీయోద్యోగములంగుజించి లింకను మొదట తీరా 

నింపవలసి వచ్చెను. అప్పటివబశేగకువారు (పబల్నులెన నా 

గతకుం జేరనివారి6. దీనీవేయుచుంట యాభారముగ నుంజెను, 

మౌటికిమాటికి నేర్చాటులు సేయుటలోం గాలహరణ మొక్క. 

ఉియగాక్ర తమపత్సీము పేరుకొఆఅకు నన్యాయముగ సమర్థులం 

గాడ నెక్కొ-కమాటు తతీిమివేయవలనీ వచ్చుచుండును. 

ఇంతియ కాక యొక్క_స్థానమునుండి యొక్కరునిం దీనీవైదిన 
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దాని కిరువదిగురు పెనంగుటయు, చేరో యొక్క. జెర్పడినతరు. 

వాత నితరులు పందొమ్మిదిగురు గార్రణము లేక యె దెళాధ్యముని 

పెం గోప మూనుటయుం దటస్థించుచుండును, -ఈవిషయముల 

నెల్ల గమనించి లింకను దన_పభుత్వమున6 దప్పులేక నేరిసిం 

దీయ(గసాడద వనియు, సమర్జులకు6 (బోత్సాహ చమొుంంసంగవలవిన 

డదదియుC గట్టుచేసీ నడిపించెను. 

రాండవమాణు లింకను దేశాధ్యకుత వహించుటు సం 

యోగ న్ఫమునకు స్వాతం త్వపతుమున న్యాయపుం గకుకు 

శేంబదిలతుల సె నికుల( జేర్చినంతటిబలం బూసంగను, తిరుగు 

బాటువీముల కంతకంతకు దూరమగుచుండిన జయఘటన 

దృఫ్టిపథంబున నుండియె తొలంగిపోయెను. వారికి బరా 

జయమే సం్టపాప్త మగుచువచ్చెను, 

లింకను చెండవమా అధికారము పూనిన మూడువార 

ములకు చేహారోగ్యము నిమిత్తమును దన (కుజ్టులకు. దద్దర 

నుండు నిమిత్తమును నిట్టి పాయింటుకు, దర లెను, అప్పుడ చడానికి 

నొంచెము దూరమున మహా యుడ్ధం బొండు జరిగ, తిరుగు 

బాటు సేన లోటువడి తమ యాధినమందలి ర్ండు కోటలో 

దాగుకొవియె. సంయోాగప్రు సేన లాపట్టణము ముట్రడించెను. 

సం[గామం బతియు[గ మయ్యెను. లింక నద్దానిని మికిి-లి 

_జాగరూకులడె గమనించి యుద్దకార్యదర్శి 6 'చెలియంజేయు 
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చుంణను. మూడు దినములమిో౭ందట నాప్రరము లాం 

బడియెను. శత్రువులు చెల్లాచెద కరి. పట్టువడిన (ప్రదేశము 

_ నం గలిచినవారు _ వందిహారావములతో జయభేరులు (వూ 

యించుచు వందిమాగధబృందపరీవృతు లై యట్రహాసమునం 

జేరుచుందురు. లింకను మాత్రము సర్వసాధారణముగ వీథు 

లంబడి నడచి మనఃపూర్వకముగ లాంబడియుండిన దేవిసు 

కార్యస్థానముం జేరి యా పురముం గొనెను. అత. డింత 

సాహాసమున శ్మాతున్సల యూారుసొచ్చి స్వామి[దోహి వదలి' 

పోయి యుండనగ్భహాముననె "రెండుదినము లుండెను, దేశ భక్తు. 

లంద అత డేమి యగునూ గదా యని కంప మందు చుండిరి. 

అనేకు లత(డు స సావాసమున నాకార్య మునర్చే నని. 

తెగడిరి. అతడు మరలివచ్చి వాషింగ్గను కురి. ఏదైన: 

వెంటనె యెల్లరును వారం బందిరి. 

రిచ్చండు లాంబజెనని సంతసమున చేశ మంతయు బండుగ 

లనుభణంచిరి. ఉపన్యాసములును, సంగీతములును, ఘంటా. 

శావములును, బౌణసంచులును, దీపావళులును, లోకుల యా 

నందంబును వెల్లడం చెను. (పతిచోటను జనులు లీంకనును 

స్మరించి యతనిబుద్ధిని, దేశ భక్తిని; కార్యనిర్వావాకత్వమును 

వేనోళ్ల ( బాగ డిరి, 

అ జ ఈ యుత్సవములు జరుగుచుండగ నే రిచ్చండు పట్టువడిన 

వారము కాలమునకు * డిరుగు బటు” నాయకుడు క్ట కురా 
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జతుండయి రాజ్యాంగ పు దండుకు. జిక్కె_నను వార్త దేశము 

పెం బర్వి యాసహ్లోాదముం బదిరెట్లు హెచ్చించెను 

యుద్ధము పరిసమాక్హి నెంబెను. స్యాతం(త్టము జయ 

మందెను, వాషింగ్గనుపురపు రాజ్యుభవనయున 

“ దెవమునందును, జనులయందును, రాజ్యాంగ మునం 

దును నమ్మక ముంచుట చే నీసంయోగము నిలచిన దని” యొక 

చోటను, 

66 -ఈశ్వరు. డీవిధమున నొనర్చియున్నాండు. అతని కృత్య 

ములు నుహాద్భుతములని ” "రెండవపట్టునను లిఖంచి యచ్చో 

తుల జయధ్వజము లెల్తిరి. అమెరికాకు మెహోాత్సవ “కాల 

మిదె యుతేంచెను 

ఆనందకరం బగు నెమ్మదిసముయము _్రాక్తించెనను వార్త 

వివ్యుల్ల తాగ మనంబున దేశమంతట వ్యాపించెను; సము(ద 

మధ్యమున6 బజుచి దేశ దేశములకం చేరి స్వాతం తంబు 

జయముందె ననివాటి జనులెల్లర వార్ష వీచికలం బేల్చను, 

యునెశుడ్ స్పెట్సు రాష్ట్ర )పుం (బజలు గనుపబిచిన 

'సంతోపమునకు మేరయే లేదు. లి పట్టువజెననువార్త చెవి 

సోకినంత నె యనేకు లనేకవిధముల6 దమ ముదమును వెల్ల 

డించిరి. కొందటు చేవాలయములందలి (అనగా చర్చీలయం 

డలిి గంటల |[మోాయించిరి; కొందటు ఫిరంగుల. భబేల్చిరి ; 
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కొందలు తమతమ స్నేహితులం గాగిలించిరి ; కొంద అశ్రువులు 

రాల్చీరి; మజికొందయలు నవ్వునారంభించిరి;, అంద అలు. దమతమ 

రీతి సంతసంబును వెలింబుచ్చిరి. ఇప్పట్టున నమెరికాయందు 

_ దమ యారావములచే నింగిముంచు సంఖ్యాతీతము అగు గంట 

(మోగుడులును, దమ గంభీరధ్వానముల చే దిశ లవియః. 

జేయు ఫిరంగి మొత్తముల యు[డేకములున్కు దమ యల్ల 

కట్లోలముచేం బరాజితశ[తువులం గల గుండువడంజేయు జయ 

నినదములును, సంతోష తరంగముల విచ్చలవిడీ వాయుమండ 

లమున( (బసరింపంజేయు మంగళ వాద్యములును, దాస్యాంధకా 

రము వావీ యిబె న్వాతం త్యభానుండు వెడలెను గనుండని 

ప్రకటించు జ్యోతులయు బాణసంచులయు వెలుంగులును, మిక్కు.. 
టముగ బక్క టిలి యంతటి సుదినము లాచేశము నకట మున్నె 

పుడును గలుగ లేదనుట నసూన మార్లంబున నగుపజుచెను. 

లింకను డాం దన పరిపాలనమున.6 జేయ సమక ట్టిన మహో 

కార్యము "నెర వేర్చెను. తిరుగ బాటును మొదలంటి నింప 

చేని సంయోగము నుద్ధరించెను. 'అమెరికనులును వారి పరి 

పొలకులును నొక్క_రు దప్పక యెల్లరును నతనిని గొనియా 

డుచుం దమచే నగు విధమున గృతజ్ఞత నూపుచున్నారు. * 

ఎప్పుడును నతనిని యునైపక్, రాష్ట్రపు. దం(డియగు 
* మొన్చ మొన్న (ననగా 1908 వ సంవత్సర (పొంతేముల) వింకను 

14 
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వాషింగనునకు సమాను౭డుగ సమ్గానించుచున్నారు, %* ఏరిరు 

వురును మహోక స్థదినముల రాజ్యాంగమును నడవి సంరన్నీంచి 

జయ(పదముగ నిక్క_ట్టుల నుండి తప్పించి స్వాతంత్ర్యము న 

మెలయసపట గలుగంచేసిగి. 

బ్రపువదియొకటవ ప్రకరణము, 

ఘూోరహత్వ ; అంత్యము. 

తపు 

లింకను జేశాధ్యకుత వహించినదిమొద అవ్వు రతని 
_పెంబడీ యెప్పుడు వధించెదరొ గదా యనుభయ మందటకు 

నుంజె ననువిషయ మిదివజశే తెలుపంబజిను. అతనికింహూడ 
నట్టి యంతము దనకు 'వేచియున్న దేమో యనిశం కించుట కుం 
దగినంత నూచనలు పొడసూపెను. అధికారము వహిం 

యాగారవముసూప నాతినిసతికి నిచ్చుభరణమును రాజ్యూంగమువారు మిక్షి_లి 

యౌ దార్యము గనుపజ చుచు “హాచ్చించి యున్నారు. 

* రాజ్యభవనమున మెక ప్రక్కన జాతీయ స్వాఠతంత్యముం గలుగ; 

జేసిన వాసింగ్లను మ. మతనిపేర "నెక శాసన మొప్పుచుం డేను. 

యుద్ధముముగిసినతోడ నె దానికిసమానముగ మటియొక పక్కొ_న సంయోగఫు 
స్టైర్యమునకును స్వాతంత్ర్య ద్ధరణ మునకు. గారణభాతు6 డగు లింక నుజ్ఞాప 
కార్గము మట్ొండు శాసనము నిలివీ యాస్థానము నలంకరించిరి. 
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శినదాదిగ దన్ను బొణములు గొందువుని జంకించుచు 

వైరులు (వాయుచువచ్చిన పత్రము లనేకము లతం డందు 

వొనుచుంచెను, ఆయిన నవి దనకు, _బారంభమునం గాంచె 

మార్తి గలుగ ౯వేనినను రానురాను సర్యనాధారణ మగుటవలన 

నలయింప లేక్రుంజెనంటం. వమివింత? (వాణావాయసూచనలు 

గూడ సాధారణము లగునే? 

ఇత రాధికారులు పలుమాటు లింకను సంరక్ష ణార్భము 

గొంతదండు నతనిగృహముచుట్టు నుంచుటకును నాతనివెం 

బడి పంపుటకును (బయత్నించిరి. దాని కత. డంగీకదింపకుం 

ణెను. అట్లు చేయుటవలన లాభ మొక_టియు లేదనియు 

దుర్తార్షుల కవనమకముం గనుపజచి వారి కోపానలంబు నింక 

నెక్కుడు చేయువిధం బగుననియుం దన్ను సంహరింప నిశ్చ 

యించిన చారి ఆన్నియో మార్షములు గలవసియ్యు వాని నెల్ల 

నాపుటకు. (బ్రయత్నించుట రాజ్యాంగపుం బనిని నిల్పుటయే 

యనియు, నట్టియుద్యమముల ఖండించుచు వచ్చెను. 

1865 వ సంవత్సరము 14 తేది (ప్రాతఃకాలమున లింకను 

కుమూరుడు సేనానాయకుల నొక్క._డు లీ పట్టువడిన తెజుం 

గతీంగంప చేతెంచెను. అతనితోడన జనరిల్లాల నను స్నేహ్ 

తునివద్దనుండి లింకనుకు రిచ్శండుపట్టణము. బొచ్చినరీతి మరల 

సాహసించి దన్నపాణముల నపాయస్థితియం దిడుకొనవణగనాడదని 



"ol అబ్రహాము లింకను, 

బోధించుచు నుత్తరము వచ్చివెరెను. లింకను నద్రానిక!ి సమ్మ 

తించి జా్యగత్తగ నుండెను, 

నాండ' (పథమజయపు నాలుగవ సంవత్సరోత్సవదినము. 

నాండ రిపులచేం జిక్కియుండిన సంయోగ రాష్ట్రపు ధ్వజము: 

గోటు శెక్కింప నియమిత మయియుండెను. ఈ రెండుత్సవ: 

ములును మహాసంత సమున6 జరుపంబ జను. (పలిగామమునుం 

డత రాజభర్తు'లనేకులు గుంపులుపంపులు ౫ విచ్చేసి సంపూర్హ 

వాదయమున నుపన్వా సములు వని, మంగళ వాద్యముల కలరి,. 

మ్ సంతుష్టహృదయు అయి యుండిరి. 

_ "= ఇంకను దమ యాహ్లోదమును వెల్లడిసేయ నాంటిర్యాో 

మహా వెభవమునం . గడప నిశ్చయించి నాటకాడివినోదముల- 

కేర్పాటులు గావించిరి. అం దొక గొప్పనాటక శాలయందలి 

(పదర్శనము విశ్షింప రాష్ట్రపు నుదొగ్యేగస్థుల (చౌముఖ్యు 

లెల్లరును నాహూయమాను లెరి. లంకను మొదలుగ నందటు; 

నచటికిం దజిలువురని వారాష్యతిక లు భఘూవించెను.. 

. " నిశాసమయమున "నెనిమిదిగంటలమిోా:ద 'నలుబదినిమిప. 

ములకు లింకను దనభార్యతోను. గొప్ప యుద్యో గస్థులతోను: 

నాటక.శాలం (బవేశించెను. 'ఆ మవాసీయుని రాక. క చ్చటిజను 

లుప్వొంగి. కరాన్ఫాలనంబున జయజయారావంబుల ' నతనికి 

స్వాగత ..'మిచ్చుచు: గారవముసూప లేచి నిలిచిరి. అతండు; 
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నాట్యరంగమున కెదురుగ నొక యుత్తమాసనమున నానీను( 

డయ్యెను. ఆశాలయందలి జను లెల్లరు దమతమస్థానములం 

ఇహార్చుండిరి. సద్దడంగినాట కము (పారంభఛభవమాయెను. 

పదిగంట లగునప్పటి కొకగుండు. రిన్స్వుమని పాలుట 

విననాయను, కొంద అది నాటకనున నెకభాగ. మేమో 

యని తలంచుచుండిరి. అయిన లింకనుసతిశేక లిడుటయు 

వాతకుండు లింకను నాసనము | కిందినుండి నిగమించుట యు 

నెక "ఘారకార్య మనివార్యముగ జరిగాననుట యెల్లరకుం 

"దెల్లము సేసెను. ఆ వాతకుండు రంగ స్థలమున శెగసీ 

66 రాజ(బువు లిట్లు మడయుదురు గాత” మని గర్టిం 

చుచు దళతళమెజయు నొక ఖడ్డముం దిప్పి, 

:. నేంటికి దశ్నిణనీమల పగదీరె” ననుచుం దవ్చించుకొని 
బోయెను. 

చూవరులెల్ల రొక్క_ నిమిషమాత్రము గ్ర నలంద 

చూచిరి. వెంటనె వారిలో నొకండు “జాక్ విల్కు-సు 

బూ తిని బిగ్షరగ నజవె, అనేకులు * వాొనిం గాల్వుండీ 

కాలు డని” వాని వెన్నంటిరి. (స్రీలు గాల్లుమని యీడ్చి 

మూర్చఫూయిరి. పురుషు లొడలుజెలియనివారింబోలె నద 

చించుచు చెదరించుచుండిరి. అందటును వ్యాకులచిత్తు లయిరి,. 

వారి యవస్థ వర్ణింప నలవిగాదు. మహో వైభవమున సంతో మ 
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తరంగముల నోలలాడుచుండిన జను లెల్లరును నగాధశోక 

క రమాంబుథి మునింగి లేవలేకుండిరిం బట్టుండం జిచ్చునకు. 

గాలి తోడ్పడిన తెజంగున లింకను కార్యదర్శి నీవార్హు చంప 

బచినని తెలియనాయిను. లోకుల ఫేదభయంబులు దెల్ప. 

ను కులుణాలవు, ఎచ్చట. జూ-చినను హత్యల వార్తయె మెం 

డయ్యెను. రాజ్య మరాజక మగు ననియు గొప్ప యుద్యో; 

గను లెలరును (బాణము లర్పింస నవిదపడవల నదియు. 
య ౧౧ థు 

వదంతి గలి7ాను, 

“బూతు ? మొదలుగా. గట్లు కొంద అుదు ర్యాక్షులు దాస్య. 

వ్యాపార పతపాతు లొక సంఘముగం జేరి రాజకీ యోద్యో 

గస్థులం దుదముట్టింపం దిర్తానించి యుండిరి. లింకనును మార్చి 

4వ లేదీనన సంహరింప (బయత్నించిరి గాని వారి పన్ను 

గడలు జయమందలేదు, కాన తమ మనూరథము నిపుడు. 

తీర్చికొనిరి. సేనానొయకు(డు పనివడి విలజెల్భియాకు వెడలి: 

యుంజెం గానం దప్పించుక్రొనియెను. లేకున్న లింకనుతో 
నతండును దివెేేగియుండును, 

ళు 

కిషటిరి. రాజ్యాధి కారు ఫ్రీ దుర్గార్గుల వెద కిపట్టిరి. బూతును అతని 

'స్నేహితులును దాము చేసిన కార్యములకు ఫలముగ గండు, 

దెబ్బలు దిని పరలోక ప్రాక్తింజెందిరి. 
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లింకను జంపంబజె ననువార్త యునై శాడ్ రాష్ట్రిమున 

నంతయు రెండవరోజాదయమున( చెలియనాయిను. పట్టణపట్టణ 

మందును, బభల్టియఫన్లియయందున్తు దుఃఖ తిమిరములు దట్టము 

లయ్యెను. అంగ శ్లయందలి నలుప్పువ(శ్రుము లెల్లయు నుపయో 

గింపంబడి యెను * (పతిమనుజు (డు వేరొక_రుని దనస్నేహితు aa 

జూచినపుజెల్ల “ఘారముఘార మ”ని విలవించుట విన 

నాయెను, జనులు సభలుచేర్చి తమ దుఃఖమును వెల్లడీంచిరి. 

'చేవాలయముల ననేకులు గుమిగూడి దైవము కీంకను జీవ 

మును సుగతిం 'బేర్చుగాతమని (ప్రార్థించిర 

బంక నీగోల ఖతి యంటిమే యూహింపం గూడ (జా 

లము తండ్రి గతులైైన శిశువు లెట్లు విలవింతు రట్టు లింకను 

ఇావునకు వీరు విలకించిరి. ఎచ్చట జూచినను నీ నల్ల 

వారు దుఃఖముచే ముఖములు వాంచి చేతులు వినికళొనుచు 

+ దెవమాి (ధెవమాి “దెవమా' యని ముట్జలిడుచు చేరు 

పలుకరించినను బలుక చేరక వీధులంబడి పోవుచుంటయ . 

సీనకు లొక్కటిగంజేరి మోకాళ్ల నొరగి దేవునికి దమ 

రార్తవ్భాద యముల నివేదించుటయు గాన నయ్యెనుం 

hs ర క ద న నాకాక 

* పాశ్చాత్యులు దుఃఖము6 గనుపటుప నల్ల వ స్త్ర్కయల ధరింతురు, 

తమగ్భహాదుల నలం పున6 గప్పుదురు. వార్ర్తాష తిక లలోను జూబులలోను 

గూాడం -గాగితము చుట్టును నల్ల గీతల ము[దింతురు, 
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లింకను మరణవార్త దేశ చేశములకు€' బర్వెను. మున 

చ్నకవక్షినిగా. నుండిన విక్టోరియాయును, (ఫాంసు చ్యకవక్తిగ 

నుండి స్వాతంత్యమునకు. బాటుపడిన నెపోలియను, నతని 

సతియు, (థాంసు, ర వ్యూ, బ్రిటలి, (పసీయా మొదలగు చేశ 

ముల రాజ్యాంగము వారును దమ దుఃఖమును వెల్లడి సేయుచు 

లింకనుసతి నోదార్చుచు పత్రికలు టాసిరి. స్వాతం[త్ర్వ్వముం 

గోరువారందణును లింకను. మరణము విని య(శులు రాల్ప్చ్రి 

లింకను కళేబరమును రెండవరోజు వాషీంగ్రనునందు 

సీత గృహమునకు. దీనీకొనిపోయిరి. అచ్చటినుండి యుచిత విధ 

మున స్పి )౦గుఫల్లునకు నతని స్ఫ(గామమునకుం గొంపోవ 

నేర్పజిచిరి. (దోవయం దొకొ, క్క_పట్టణమునను కోట్లకొలంది 

(_పజలు లింకను శవమునకు మహా గొరవముం జూపి తమదుఃఖ 

మును వెల్లడిచేసిరి శోకార్ష)వ్భాదయులు సల్పు సపర్యల. 

గానుచు లింకను చదేవామాగుఃడై యిలువచ్చిచేశెను. 

అచ్చట నతని బంధుమి[తు లెంత మాగిలిరో చదువరుల 

యూహింతురుగాక,_ మరణానంతరకృత్వముల నొనర్చి నతాన 

నులై మానమున దుఃఖధారల వెల్లడించుచు వేనవెలు జను 

లాతని క శెబరమును సమాధి. జేర్చిరి, * అచ్చట నాచార్వులు 
నం. 

* అచ్చట నెక పెద్దభ వనము6౦గ టై రాజ్యాంగమువారు లింకనును గౌర 

చించియున్నారు, 
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లింకనునుగుటించి నుడివిన వాక్యములలోని ముగింపుభాగ 

ముతో మనమును ముగింతముగాక, 

+ నాయకళశిఖామణీ! ఇంక సెలవ్రసంగుము, పోయివశ్చె 

దము. దేశమంతయు నిను వీడ(జాలక దుఃఖాంచు చున్నారు. 

అయిన నేమిచేయనగు, డేన్రనియాజ్ఞ మైనది. మాళోరిక 

లిపుడు పనికిరావు. నిన్ను మే మెప్పుడును మటువము. దేశ్ 

మునం దట్లులు దమ కుమారులకు నిపేర మొదట గజపుదురు 

గాత, మన బౌలుశెల్లరు నీగుణముల సంపాదింపం (బయత్నిం 

తురుగౌక. రాజ్యనిర్వాహకులు సీ జేసిన కార్యములం గని 

జ్ఞానము సెందుదురుగాత. పెదవులు గదల లేకున్నను నీమాట 

లింకను మాకు వినవచ్చుచున్నవి, నీ వదనమునకు. జలనము 

లేకున్నను దానినుండి యుద్భవించిన స్వాతం్యత్యమున కగు 

వాక్కుల ఛాయ లోకమునందెల్ల (_పౌాఢథముగ పిననగుచు 

బానిసల నలరంజేయుచున్నది. కాలుడు నిను నిర్బంధించిన 

ట్రగుపడుచుండినను గీక్తిచే నీ స్వేచ్చమై లోకమునం దెల్ల 

సంచరించుచున్నా (డవు. నీ చావు నీషొజకు గాదు; నీ సంహో 

_రకిండు నీవై వెరమూనండయ్యెను. మనములు గట్టవచి మా 

జాతీయత సంవారింప నతండును నతనివారును సమకట్టరి, 

అయిన నీీపాణములెన నర్చించి మాయిడుమెల దవ్బించినం 

చులకు మాయుద్దారకుండుగ మేము నినుం బూజించు 
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చున్నారము, భూమియు నిన్ను. దన జయోవేతపుత్రుం 

డని యుగ్గడించుచున్నది. వీరాగ్రోసరా ! బేశోద్దారకా ! లోక 

పూజితా! సన్షిశా! నీకు. బరలోకమున మే లగుణగాత,” 

Printed at the Vaijayanti Press, 32, Mount Road, Madras.— 1907. 
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